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2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ

DAVUTPAŞA
KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DAVUTPAŞA KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ ulusal ve uluslararası 
kongre, konferans, seminer organizasyonlarına, kültürel ve sanatsal etkinliklere, canlı ve bant yayın           

programlarına ev sahipliği yapmaktadır.

Doğru yerdesiniz

DAVUTPAŞA KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ, YILDIZ TEKNİK  ÜNİVERSİTESİ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ’nde 
bulunmaktadır. Kongre merkezimize toplu taşıma ile ulaşım metro ve otobüs ile mümkündür.

Tel::0212:383:4000 Mail::kkm@yildiz.edu.trFax::0212:383:4008

1000 KİŞİLİK 
SALON ÖZELLİKLERİ

150 KİŞİLİK 
SALON ÖZELLİKLERİ

40 KİŞİLİK 
SALON ÖZELLİKLERİ
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İstanbul’un merkezinde
bir asırlık üniversite...



Merhaba,

2015 yılının ilk aylarında dergimizin bu yeni sayısı ile değerli Yıldızlıları 
ve kamuoyunu sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dergimizin bu yeni 
sayısında girişimci, inovatif ve ekonomik değer oluşturma odaklı 
4. Nesil üniversite yolculuğunda teknoparkların önemi ve katkısını 
sizlerle paylaşmak istiyorum.  

Teknoparklar, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de en önemli 
gündem maddelerinden biridir. Özellikle devletimizin 2023 vizyonuna 
ulaşma sürecinde bilimi, Ar-Ge faaliyetlerini ve teknolojiyi yönetme 
sürecinde endüstriye ve üniversitelere yeniden bir misyon katan 
ekonomik faaliyet alanlarıdır. Teknoparkların Türkiye’deki gelişim 
sürecini değerlendirirsek şu andaki sayısal anlamda Türkiye çapına 
yayılmasıyla fiziksel büyümesini tamamlamaktadır. Bununla birlikte, 
yakın bir gelecekte şirketlerin araştırma ve teknoloji tabanlı büyüme 
stratejilerine de önemli katkılar sağlayacağını öngörüyoruz. 

Hiç kuşkusuzdur ki, Türkiye’nin büyüyen ve gelişen ekonomisini teknoloji eksenli bir kalkınma perspektifi ile desteklemek, katma 
değeri yüksek yeni ekonomik alanlara yönelmek, yüksek ve dijital teknolojiyi üretimin her alanına yaygınlaştırarak şirketlerimizin 
teknoloji tabanlı büyümesini sağlamakta Teknoparkların önemli rol oynayacağı düşüncesindeyim. Esas itibariyle, bu süreçte en etkin 
aktörün Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK aracılığıyla hükümetimizin yani devletimizin olduğunu düşünmekteyiz. İkinci sırada 
gelen üniversiteler, Teknoparkların kuruluşu ve büyümesi ve Türkiye’nin Ar-Ge potansiyelinin geliştirilmesi aşamalarında çok önemli 
roller oynamakta ve konuya ilişkin yeni bir akademik ilginin ve gayretin oluştuğunu görmekteyiz. Bu konuda performansını tam olarak 
ortaya koyamayan şimdilik iş dünyası olduğunu gözlemlemekteyiz. Araştırma ve geliştirme geleneğinin zayıf olduğu, teknolojinin 
genelde ithal edildiği endüstrimizi yeniden Ar-Ge’ye yönlendirmek konusunda devletin sağladığı birçok ekonomik teşviklerin ve 
muafiyetlerin olmasına rağmen Batıdaki sermaye hareketi ile mukayese ettiğimizde iş dünyasının Ar-Ge’ye olan ilgisinin ve kaynak 
kullanımının istenilen seviyede olmadığını görmekteyiz.

Türkiye’nin ekonomik kalkınması açısından Teknoparkların şu ana kadarki en önemli rolü sanayici, akademisyen, araştırmacı ve hatta 
öğrencilerin Ar-Ge ve inovasyon üretim sürecine yaptığı katkı, sağladığı ekonomik avantajlar, bilim desteği ve hatta nitelikli insan 
gücü potansiyelidir. Türkiye’nin her şeyden önce orta düzeydeki milli gelir sarmalından çıkarak daha yüksek milli gelir noktasına 
ulaşmasında şu ana kadar yaptığı katkının yanı sıra bundan sonra sayıları artan Teknoparklar ve şirketleriyle daha büyük bir ekonomik 
çıktı sağlayacağı gözlemlenmektedir. Teknoparkların Türkiye’deki konvansiyonel misyonunun Ar-Ge şirketlerine ev sahipliği yapması 
ve inovasyona ve teknoloji transferine ev sahipliği yapmasının ötesine geçerek yakın bir zamanda bilimin teknolojiye, teknolojinin 
ürüne dönüştüğü ve ticarileştiği ve markalaştığı platformlar olarak ekonomiye ve kalkınmaya büyük ivme sağlayacaktır. Ayrıca, 
Teknoparklar yeni ekonomik düzenin ortaya koymuş olduğu yeni işgücü piyasalarının yani “creative economy” talep ettiği nitelikli 
insan gücü istihdamının sağlanması açısından da önemli bir rol üstlenmektedir. Başka bir deyişle, teknoparklar gerek bölgesel 
kalkınmaya gerekse üniversite mezunu nitelikli insan gücüne istihdam sağlayan yeni iş alanları olarak ortaya çıkmaktadır. 

Dergimizin bu yeni sayısında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür eder, değerli akademik ve idari personelimizi saygıyla selamlar ve 
sevgili öğrencilerimizi gözlerinden öperim.

 Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan varmak arzu edilmekle
 beraber, yolun kabul edilebilir; mantıki ve özellikle ilmi olması şarttır.
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YTÜ 
AKADEMİK 
ÇALIŞMALARI 
ÖDÜLLENDİRDİ

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) 2014 
yılında yaptıkları yayın ve katıldıkları ya-
rışmalarda dereceye giren öğretim ele-
manlarına ödülleri verildi. Törende yayın, 
proje başvurusu ve kabulü, fikri, sinai ve 
mülkiyet hakları, kitap, yarışmalar, dokto-
ra bitirme, yüksek lisans ve doktora tezle-
ri gibi konularda çalışma yapan 502 akade-
misyen ödüllerini aldı. 

YTÜ Davutpaşa Kampüsü, Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde 26 Şubat tarihinde 
düzenlenen törene Yıldız Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail 
YÜKSEK, YTÜ Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Faruk Yiğit, Prof. Dr. Yusuf Ayvaz, Prof. 
Dr. Mesut Güner ve çok sayıda akademik 
personel katıldı.   

Törende konuşan Yıldız Teknik Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. İsmail YÜKSEK, son 
dönemde üniversitede yapılan çalışmalar 
hakkında sunum eşliğinde bilgi verdi. 

6 yıl önce Rektörlük görevine başladığın-
da öğrenci sayısının 21 bin olduğunu akta-
ran Prof. Dr. İsmail Yüksek, bugün bu sayı-
nın 34 bine yaklaştığını aktardı. 

‘AKADEMİK PERSONELİN 
PERFORMANSINDA BÜYÜK ARTIŞ’

Lisansüstü ve doktora yapan öğrenci sa-
yısında yüzde 20’lik bir artış olmasının se-
vindirici olduğunu aktaran Rektör Yüksek, 
bu artışı 6 sene öncesine oranla yüzde 30 
seviyelerine çıkarmak için yoğun çaba har-
cadıklarını aktardı. 

Son yıllarda akademik personelin istatis-
tiklerinde de ciddi bir artış yakaladıklarını 
belirten Rektör Yüksek, 2011 yılında 347 
olan yayın sayısının bu yıl yaklaşık yüzde 
70’lik bir artışla 579’a ulaştığını vurgula-
dı. Rektör Yüksek, hedeflerinin bu sayıyı 
900’e çıkararak kişi başına en az 1 yayın 
sayısına ulaşmak istediklerini aktardı. 

YAYIN SAYISI VE PROJE 
BÜTÇELERİNDE BÜYÜK ARTIŞ 

Projelerde önemli artışlar olduğunu be-
lirten Rektör Yüksek, “Başlangıçta 6 mil-
yonluk bir bütçeyle başlamıştık. Yayın ve 
proje teşviklerine gelince, biz bu işe ilk 
başladığımızda 2012’de yayın teşvik vere-

tören
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lim dedik. O zaman 311 bin TL yayın teş-
viği verirken 2013’te 396 bine 2014’te ise 
çeşitlendirerek, sadece yayınlara değil 
projelere de teşvik vererek 525 bin TL’ye 
çıkardık. Bu yıl sanıyorum daha da fazla 
olacak.” ifadesini kullandı. 

‘ÖĞRENCİYE 1 MİLYON 800 BİN TL 
BURS’

Rektörlüğü döneminde öğrenciye verilen 
burslarda da büyük artış olduğunu dile 
getiren Rektör Yüksek, göreve başladıkla-
rında 30 öğrenciye burs verilen bir durum-
dan 2012’de 365 öğrenciye bu yıl ise 800 
öğrenciye 1 milyon 800 bin TL burs deste-
ği verdiklerini bildirdi. 

“Uluslararası bir üniversite olalım, ulusla-
rarası öğrenci çekelim” hedefine ulaşmak 
için çalışmaların devam ettiğini vurgu
layan Rektör Yüksek, “İkinci öğretimleri 
kapatıp bunların yerine lisansta ve lisan-
süstünde İngilizce programlar açarak he-
deflerimizi desteklemek istedik. İngilizce 
programlara baktığımızda lisansta 12’ye 

yakın, lisansüstünde de yine 10’un üzerin
de İngilizce program açarak yurt dışından 
öğrenci getirme konusunda bir zemin ha-
zırlamış olduk.” şeklinde konuştu. 

“100 BİN METREKARELİK TEKNOPARK” 
Üniversitenin Davutpaşa Kampüsü’nde 
ve İkitelli’de kurulan Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri (TEKNOPARK) hakkında da bil-
gi veren Yüksek şunları söyledi: “100 bin 
metrekarelik kapalı alana sahip, 350’nin 
üzerinde AR-GE şirketini ve 4 bin 500 

AR-GE personelini barındıran, son 4 yılda 
büyük gelişme kaydeden Teknoparkımız-
dan 175 öğretim üyemizden danışmanlık 
alıyor. Bu sayıyı 1 yıl içerisinde 400’e çı-
karmayı hedefliyoruz. 33 öğretim üyesi 
kuluçka merkezinde kendi şirketini açtı. 61 
lisansüstü öğrencimiz kendi tekno-girişim 
projeleriyle bizim ön kuluçka merkezimiz-
de yer alıyor. Proje ve patentlerde önemli 
atılımlar yaptık. Gururla söyleyebilirim ki; 
geçen yıl en iyi gelişen teknopark ödülü 
almıştık. Bu yıl iki tane ikincilik ödülü aldık.

 “HOCALARIMIZ VE ÖĞRENCİLERİMİZ
 HAYALLERİNİ PROTOTİP ATÖYLESİNDE 

GERÇEKLEŞİTRECEK”
Akademisyen ve öğrencilerin hayallerinin 
gerçeğe dönüştürülmesi için Teknoloji 
Transfer Ofisi (TTO) kurduklarını akta-
ran Rektör Yüksek, “Kuluçka Merkezimiz 
çok aktif bir şekilde çalışıyor. Bir başka 
şey de hocalarımızın ve öğrencilerimizin 
düşüncelerini hayata geçirebilmek için 
bizim oluşturduğumuz ortamda kendi ye-
tenekleriyle üretebilecekleri bir ortam 
olan prototip atölyesi oluşturuyoruz. Bu 
atölyenin her şeyini Türkiye İhracatçılar 
Meclisi karşılıyor. Bu ay içerisinde onu da 
açacağız. Hammaddesini ise Sanayi Odası 
mensupları karşılayacak. Bir öğrencimiz 
veya hocamız aklına geldiği bir şeyi ora-
da üretme imkanına sahip olacak. Kendisi 
kullanamıyorsa teknisyenimiz de hizmet 
verecek.” 

Girişimcilik endeksinin üniversite terci-
hinde çok önemli bir noktayı oluşturdu-
ğunu aktaran Rektör Yüksek, göreve gel-
diğinde Yıldız Teknik Üniversitesi’nin 23. 
sırada olduğunu, 2013’de 16. sıraya geçen 
sene de 11. sıraya yükseldiklerini belirte-
rek, “Önemli olan 10’un altında bir yerde 
yer almak. Çünkü o ilk 10 açıklanıyor. Di-
ğerleri detayları kaynaklarda veriliyor. Bu 
yılki hedefimiz 7. lik Ama 10’un içerisine 
gireceğimize de kesin gözüyle bakıyoruz. 
Çünkü geçen sene yapılan istatistiklerimi-
zin, bu sene hemen hemen 2-3 katını ger-
çekleştirmiş olduk.” dedi. 

Konuşmaların ardından yayın, proje baş-
vurusu ve kabulü, fikri, sinai ve mülkiyet 
hakları, kitap, yarışmalar, doktora bitirme, 
yüksek lisans ve doktora tezleri gibi alan-
larda çalışma gerçekleştiren akademis-
yenlere ödülleri verildi. 
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Işık ve Işık Tabanlı Teknolojiler Uluslarara-
sı Yılı (2015 IYL) sürdürülebilir kalkınmayı 
teşvik ve optik teknolojileri bilinçlendir-
mek ve enerji, eğitim, tarım, iletişim ve 
sağlık alanında dünya çapında sorunlara 
çözümler sunmak için Birleşmiş Milletler 
tarafından kabul edilen küresel bir giri-
şimdir.

İki yıl önce 2013 yılında, amacı toplumun 
gelişiminde ışığın ve optik teknolojilerin 
önemine vurgu yapmak olan Birleşmiş Mil-
letlere sunulan 2015 yılının “Uluslararası 
Işık Yılı” olma önerisi Türkiye’nin de içinde 
bulunduğu 35 ülke tarafından eş-sponsor 
olarak desteklenmiştir. 2o15 Uluslararası 
Işık Yılı Kurucu Bilimsel Ortaklar arasın-
da Avrupa Fizik Derneği (EPS), Amerikan 
Fizik Derneği (APS), Uluslararası Optik ve 
Fotonik Topluluğu (SPIE) Optik Derneği 
(OSA), IEEE Fotonik Derneği (IPS) gibi ku-
ruluşlar vardır. Ayrıca öneri Uluslararası 
Bilim Konseyi ve çeşitli bilimsel organi-
zasyonlar tarafından da  onaylanmıştır. 
Küresel sekreteryada, UNESCO Ulusla-

rarası Temel Bilimler Programı ve Abdüs 
Selam Uluslararası Teorik Fizik Enstitüsü 
(ICTP) Trieste, İtalya yer almıştır. Bölgesel 
komitelerde uluslararası toplumun katılı-
mını sağlayacaktır.

Işık(foton) herkesin her canlının yaşa-
mında hatta evren hakkında bilgi sahibi 
olmamızda önemli bir yer işgal eder. Bilim 
adamları uzun süre ışığın doğasını merak 
etmişlerdir. Bazı canlılar bizim çıplak göz-
le göremediğimiz ışığı görme yeteneğine 
sahiptir. Mesela arılar morötesi (ultura-
viyole), bazı yılan türleri kızılötesi (infira-
red) ışığı görebilirler. (http//www.perime-
terinstute.ca)

Işığın doğasını anlamak, dünyadaki haya-
tın temel unsurlarından biri olduğu için 
önem taşımaktadır. Işık bir momentum, 
bir enerji taşıdığından günümüzde birçok 
amaç için kullanılmaktadır.

Yakın gelecekte kuvantum “foton” bilgi-
sayarlarını kullanabileceğiz. Işık kirliliğini 
LED teknolojisi ile, doğayı  çevreci güneş 
enerjisi kullanarak kurtarabiliriz. Bunlar 
gibi pek çok ışık teknolojisi 2015 Uluslara-
rası Işık Yılı ilan edilmesi sayesinde masa-
ya yatırılacak, insanlarla paylaşılacaktır. 

Işıkla ilgili dikkat çeken birçok keşfin yıl 
dönümleri de bu vesile ile kutlanacak-
tır. Bunlardan en önemlilerinden biri İbni 
Heysem’in 1050’inci doğum yılının kut-
lanması olacaktır. İbn-i Heysem, yazdı-
ğı Optiğin Kitabı (kitab al-Manazir) adlı 
eseriyle “modern optik biliminin” babası 
olarak bilinir. Batı bilim dünyasında “ışı-
ğın yansıması” olayını açıkladığından “Al-
hazen problemi” ile tanınır.  965 yılında 

Basra’da doğan 1039 yılında Kahirede ölen 
İbn-i Heysem İskenderiyeli bir fizikçi ast-
ronom, matematikçi kısaca bir filozoftu. 
İbn-i Heysem’in ışıkla ilgili birçok bilimsel 
denemeleri vardır. Kendisi tekrarlanabilir 
ve doğrulanabilir deneyler yapan Batı me-
deniyetine örnek olmuş bir bilim adamıdır. 
150 yıl önce 1865 yılında Maxwell’in elekt-
romanyetik dalgaların ışık hızıyla ilerledi-
ğini gösteren mükemmel bir teoriyi sun-
ması da bu yıl kutlanacaktır. Einstein’nin 
ışığın foton olduğunu ve 100 yıl önce uzay-
zamanın ışığı büktüğünü göstermesi ve 
50 yıl önce 1965 yılında evrenin yaşını he-
sapladığımız ‘kozmik mikrodalga arkaplan 
ışıması’nın keşfi –kısaca büyük patlama 
teorisinin bir kanıtı-da bu yıl kutlanacak-
tır. Enerji, tarım, sağlık, eğitim alanların-
da ışık temelli teknolojilerin önemi 2015 
Uluslararası Işık Yılı vesilesiyle gündeme 
gelecektir. 2015 yılında ilk resmi etkileşme 
19-20 Ocak da Paris’te UNESCO HQ açılış 
töreni ile başladı. İki gün süren etkinlikte 
aralarında Nobel ödüllü bilim insanları, 
CEO lar, siyaset, bilim ve teknoloji alanla-
rında öne çıkan 1000’in üzerinde katılımcı 
bir araya geldi. Yıl boyunca da birçok et-
kinler, kutlamalar planlanmıştır.

Fizik Bölümümüzde de Fotonik ve Foto-
voltaik konularında çalışmalar yapılmakta 
ve özendirilmektedir. 2015 Uluslararası 
Işık Yılı münasebetiyle farkındalık düze-
yini yükseltmek için bölümümüzde bir dizi 
etkinlik yapmayı düşünüyoruz

Dr. Kubilay Kutlu
Fizik Bölümü, Atom ve Molekül Fiziği 
ABD Başkanı
Kaynaklar;  www.eps.org/ ,  www.light2015.org               

 2015 ULUSLARARASI IŞIK YILI



11yıldızlar sayı / 18



12 yıldızlar sayı / 18

2014’ÜN YILDIZLARI 
ÖDÜLLERİNİ ALDI

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İşletme 
Kulübü’nün bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği 
‘Yılın Yıldızları’ Ödül Töreni, sanat, spor, 
magazin, ekonomi ve siyaset dünyasının 
önemli isimlerini bir araya getirdi. 5 bin 
öğrencinin oylarıyla 2014’ün ‘Yıldızı’ olma-
ya hak kazananlar muhteşem bir törenle 
ödüllerini aldı. 

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrenci ku-
lüplerinden İşletme Kulübü tarafından 
düzenlenen 13. Yılın Yıldızları ödül töreni 
gerçekleştirildi. YTÜ Davutpaşa Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen geceye 
5 bin Yıldızlı öğrencinin oylarıyla “2014 Yı-
lının En İyileri” olarak belirlenen iş, medya 
ve sanat dünyasından ünlü isimler katıldı. 
“Türkiye’nin En Prestijli Öğrenci Ödül Tö-
reni” olarak anılan ve geçen yıl Marka Tes-
cil Belgesi ile tescillenen ödül töreni, Jess 
Molho’nun keyifli sunumu, “Kaybedenler 
Kulübü “filminin müziklerini yapan ve tar-
zıyla kitlelerin ilgisini çeken Can Gox ve 
Elçin Orçun konserleriyle renklendi. 

Törende yılın erkek sanatçısı, kadın sa-
natçısı, müzik grubu ile birlikte iş adamı, 
iş kadını, kadın sinema oyuncusu, erkek si-
nema oyuncusu, en iyi ekonomist, şirket, 
köşe yazarı, yazar ve tiyatro oyunu gibi 32 
kategoride ödüller sahiplerini buldu. 

Törenin açılışında konuşan Yıldız Tek-
nik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail 
Yüksek, üniversitelerin Türkiye’nin ve 
dünyanın yaşamsal sorunlarının bilim ışı-
ğı yansıtarak çözümler sunmaya çalışan 
öncü yapılar olduğunu belirterek, “Victor 
Hugo ‘Bir milletin büyüklüğü, nüfusunun 
çokluğu ile değil, akıllı ve fazilet sahibi 
adamlarının sayısı ile belli olur’ der. Üni-
versiteler attığı tüm adımlarda bu ana 
fikir doğrultusunda toplumsal gelişmeyi 
ivmelendirecek, kültürel ve ekonomik ya-
pıya katma değer üretecek akıl ve fazilet 
sahibi öğrenciler yetiştirmeye çalışır. Bu 
üniversitelerde yetişen gençler, ülkesin-
de ve dünyada yaşanan gelişmeleri çok 
yakından takip eden ve ülkenin geleceği-
ne yön vermeye aday seçilmiş bireyler-

dir. Bu nedenle, gelecekle ilgili planlama 
yapan tüm kişi ve kurumlar, gençlerimizin 
tercihlerine değer vermeli ve iyi yorumla-
malıdır.” diye konuştu.  

Yılın Yıldızları ödüllerinin üniversite ve 
toplum etkileşiminin güzel bir örneği ola-
rak klasikleştiğini aktaran Rektör Yüksek, 
“Yılın Yıldızları öğrenci görüşlerinin değer 
kazandığı en prestijli öğrenci organizas-
yonudur. Üniversiteli gençler tarafından 
seçilmek ve beğenilmek çok güzel, ancak, 
daha önemli olan, onların düşüncelerinde 
olumlu ve kalıcı izler bırakabilmektir.” ifa-
delerini kullandı.   
 
Yüksek, “Yılın Yıldızları töreni gençlerin; 
dünyaya, toplumsal yaşama, insanlığa 
ilişkin bakışlarının, değerlerinin ve düşün-
celerinin nasıl biçimlendiğine dair önemli 
ipuçları vermektedir. Daha da önemlisi, 
üniversite gençliğinin sanattan spora, ba-
sından iş hayatına kadar her alanda ülke-
nin sıcak gündemine ne kadar hakim oldu-
ğunu göstermektedir.” şeklinde konuştu.    
Üniversitelerdeki öğrenciler yoğun ders 
yüklerine rağmen bu ve benzeri birçok 
başarılı organizasyona imza attığını ha-
tırlatan Yüksek şunları söyledi: “Üniver-
site öğrencilerini toplumumuza daha iyi 
anlatabilmek için sizlerle birlikte ortak 
bir sinerji içerisinde çalışmak zorundayız. 

Öğrencilerimizin özgür iradeleriyle ger-
çekleştirdiği bu tür başarılı faaliyetlerini 
ön plana çıkarmada hepimize önemli so-
rumluluklar düşmektedir.” 

Konuşmasında 10 Ocak Dünya Gazeteci-
ler gününe de değinen Prof. Dr. Yüksek, 
basın dünyasının tüm çalışanları ve emek-
çilerinin gününü kutladı. 

İşletme Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı 
YTÜ Öğrencisi Ahmet Emin Karaosman 
da, “Yıldız Teknik Üniversitesi asırlık 
tecrübesi ile eğitim - öğrenim süresince 
adından sık sık söz ettiren, yaptığı yeni-
likçi çalışmalarla birçok alanda başarıya 
ulaşmış bir teknik üniversitedir. Dene-
yimli akademik kadrosunun yanında genç 
ve dinamik eğitim anlayışıyla Yıldız öğ-
rencisini iş hayatına donanımlı bir şekilde 
hazırlamaktadır.” ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından 5 bin öğrencinin 
oylarıyla 2014’ün en iyileri olarak seçilen 
‘Yılın Yıldızları’ ödüllerine geçildi. Sanat, 
medya, ekonomi dünyasının önemli isim-
leri sahneye çıkarak ödüllerini aldı. Ödül-
lerini alan ünlüler, Türkiye’nin geleceği 
üniversite öğrencilerinin oylarıyla seçil-
menin önemine işarete ederek, böyle an-
lamlı bir ödüle layık görülmenin mutlulu-
ğunu yaşadıklarını dile getirdiler. 

İşletme Kulübü Tarafından Bu Yıl 13.’ sü Düzenlenen ‘Yılın Yıldızları’ Ödül Töreni 
Adeta Yıldızlar Geçidine Dönüştü. 
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En Beğenilen Show Programı - Güldür Güldür
En Beğenilen Erkek Şarkıcı - Gökhan Türkmen 
En Beğenilen Kadın Şarkıcı - Sıla
En Beğenilen Müzik Grubu - Athena 
En Beğenilen Ekonomist - Deniz Gökçe 
En Beğenilen İş Adamı - Hüsnü Özyeğin 
En Beğenilen İş Kadını – Arzuhan Doğan Yalçındağ
En Beğenilen Şirket - İş Bankası
En Beğenilen TV Kanalı - Star TV 
En Beğenilen Reklam Filmi - Mavi
En Beğenilen Sabah Haber Programı -  İrfan Değirmenci İle Gü-
naydın
En Beğenilen Haber Spikeri - Fatih Portakal 
En Beğenilen Spor Programı - Ceyhun Yılmaz İle 21
En Beğenilen Sporcu – Kerem Tunçeri
En Beğenilen Kültür Sanat Programı - Güneri Cıvaoğlu ile Şeffaf 
Oda 

En Beğenilen Gazete - Habertürk
En Beğenilen Dergi – Penguen
En Beğenilen Köşe Yazarı – Abbas Güçlü 
En Beğenilen Yazar - Canan Tan 
En Beğenilen Sinema Filmi - Unutursam Fısılda
En Beğenilen Kadın Sinema Oyuncusu – Farah Zeynep Abdullah
En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu - Kerem Bürsin
En Beğenilen Dizi Film - Kardeş Payı
En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu - Serenay Sarıkaya
En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu - Kenan İmirzalıoğlu 
En Beğenilen Sosyal Sorumluluk Projesi - Eti Sarı Bisiklet
En Beğenilen Sivil Toplum Örgütü - KAÇUV
En Beğenilen Radyo Kanalı - Power FM
En Beğenilen Radyo Programı - Matrax 
En Beğenilen Tiyatro Oyunu - Profesyonel
En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu- Demet Evgar
En Beğenilen Erkek Tiyatro Oyuncusu - Okan Yalabık

2014 YILIN YILDIZLARI ÖDÜLLERİNE LAYIK GÖRÜLEN İSİMLER İSE ŞÖYLE:

HÜSNÜ ÖZYEĞİN
“Bu ödülün değeri benim için ve 
eminim diğer Yıldızlar için de 
çok çok önemli. Hatta belki de 
hayatımda aldığım en önemli 
ödül. Çünkü 5 bin öğrencinin oy-
larıyla alındığı için hakikaten be-
nim için çok değerli bir ödül. He-
pinize, öğrencilere çok teşekkür 
ediyorum. Öğrencilerin iş haya-
tıyla ilişkili olmaları çok imreni-
lecek bir olay. Rektörümüze çok 
teşekkür ediyorum. Rektörümü-
zün bu tempoyu kurması, öğren-
cilerimizin de hem rektörümüze 
hem de öğretim üyelerine ayak 
uydurmalarından dolayı gerek 
Rektörümüzü, gerek hocaları-
mızı, gerek öğrencileri candan 
kutluyorum. Çok teşekkür edi-
yorum.”

ARZUHAN DOĞAN
YALÇINDAĞ

Benim için de gerçekten çok 
önemli bir ödül. Sizin tarafınızdan 
bu ödüle layık bulunduğum için 
çok çok mutluyum. Sizler hepimi-
zin geleceğisiniz. Gençlerimize 
inanıyor ve güveniyoruz. Onun için 
de geleceğimize umutla bakıyo-
ruz. Ben bu ödülü beni yetiştiren 
ve iş hayatında önümü açan an-
nem ve babam adına, her zaman 
yanımda olan kocam ve çocuk-
larım adına ve de hem ailemdeki 
hem de Türkiye’deki tüm çalışan 
kadınlar adına alıyorum. Teşek-
kürler.”

GÜNERİ CIVAOĞLU
Arkadaşlar bundan evvel ki tö-
renlerde de buraya geldim. Her 
sene aşağı yukarı beni seçiyor-
sunuz. Birinci sınıfların bilme-
diği bir şey söyleyeyim; ben ilk 
defa Davutpaşa Kışlası’na ye-
dek subaylığım sırasında sürgün 
olarak gelmiştim. Ve sürgünde 
bir asteğmene neler yapılır tah-
min edersiniz. Ama öğrendim 
ki meğer benimki çok hafifmiş. 
Ben onları da güzel günler ola-
rak kabul ediyorum.  Fakat sür-
gün olarak değil de konuk olarak 
geliyorum. Hem de üstelik bana 
“Yıldız”  ünvanı veriyorsunuz.  Bi-
rer de yıldız veriyorsunuz. Bu 5 
bin kişi arasında seçilmiş olmak, 
benim için büyük bir şeref. Siz-
leri yürekten kucaklıyorum.  Her 
birinizin birer “Yıldız” olacağına 
inanıyorum.”

KENAN İMİRZALIOĞLU
Ben de bana bu ödülü layık 
gören öğrenci arkadaşları-
mıza, gerçekten çok teşek-
kür ediyorum. Hepinizi teker 
teker kucaklıyor ve başarılar 
diliyorum. Bence bir gencin 
hayatında, karakterinin oluş-
masında hayat görüşünün 
belirginleşmesinde üniversi-
te hayatının çok büyük öne-
mi var. Benim de hayatımda 
çok büyük etkisi olan, Yıldız 
Teknik Üniversitesi 1993 
dönemi Matematik Bölümü 
öğrencisi bütün arkadaşları-
ma ve bütün hocalarıma bu 
ödülü ithaf etmek istiyorum. 
Teşekkür ederim.”
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CEYHUN YILMAZ 
Futbol hatıraları alzheimer hastalarının tedavi-
lerinde kullanıldığını öğrendiğimde 21’in neden 
sevildiğini anladım. Çünkü herkes bir şekilde 
düne hürmet ediyor ve özlüyor. Hepimizin dünü 
aramaya hakkı var. 21’de anlattığımız hikayeler 
şunlar mesela; 10 Haziran 1959 rahmetli Metin 
Oktay, Galatasaray-Fenerbahçe maçında topa 
vurmasıyla ağları delerek gol oluyor. Ağları delen 
gol! 1990 yılında vefatından 1 yıl önce rahmetli 
Metin Oktay yaptığı röportajda Galatasaray’ın 
her şeyi olarak diyor ki: “ O golün büyüklüğü 
Fenerbahçe’nin büyüklüğüdür. Başka takıma at-
sam bu kadar konuşulmazdı.” İşte burada biz de 
inşallah, gol olduğu zaman bağırdığınızda o bü-
yük sevincin, karşı takımın büyüklüğü olduğunu 
anladığımızda Metin Oktay gibi değerlerimizin 
bize bıraktığı izleri takip ettiğimizde doğruyu bu-
lacağımıza inanıyoruz. Bunları anlatmamıza izin 
verenlere 21’i destekleyenlere ekip adına teşek-
kür ederim.

FARAH ZEYNEP 
ABDULLAH

Gerçekten neden duyulmadı bilmiyorum 
ama kalbim şu anda çok fena atıyor. Çok 
çok teşekkür ediyorum. Çok heyecan-
landım. Ben çok fazla bir şey söyleyeme-
yeceğim. Çok güzel cümleler kuramaya-
cağım. Çünkü zaten ben de geçen sene 
mezun oldum. Hala kendimi öğrenci gibi 
hissediyorum. Onları kendime çok yakın 
hissediyorum. O yüzden öğrenci arka-
daşlarımdan bu ödülü almak özellikle çok 
özel benim için. Çok teşekkür ediyorum.

DEMET EVGAR
Ben yıllar önce yine ilk 
ödülümü Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nden aldım. 
“Soytarı Lear” bir Shakes-
peare uyarlaması. Özellikle 
bu ülkede “Soytarı” olmak 
gerçekten bir onur bence. 
Umarım Shakespeare’e laik 
olabilmişizdir. Soytarım 
Lear’ı görünür kıldığınız için, 
aynı zamanda “Soytarılık” ı 
görünür kıldığınız için ayrıca 
şükranlarımı iletmek istiyo-
rum. Ve izninizle sahnedeki 
diğer “Soytarı” arkadaşlarım 
adına, büyük usta Tomris İn-
cer ve Sezin Akbaşoğulları 
adına alıyorum bu ödülü. Te-

DJ FUKNY C
Arkadaşlar geçen sene de bu-
radaydık. Bütün ekip adına oy 
verip bizi seçtiğiniz için teşek-
kür ediyorum. Sizlere minnet-
tarız. Önümüzdeki sene tekrar 
buluşmak dileğiyle, herkese 
çok teşekkürler. Alkışlar Yıldız 
Teknik Üniversitesi için.”

SERENAY SARIKAYA
2014 benim için çok gü-
zel bir seneydi. Çok güzel 
ödüller aldık “Medcezir” le 
birlikte. 2015 hepimiz için 
inşallah çok daha güzel bir 
sene olur. Bu ödülü almak 
ve burada olmak benim 
için bir şeref. Herkese çok 
teşekkür ediyorum.

İRFAN DEĞİRMENCİ
“Çok teşekkür ediyoruz. Artık 
dört “Yıldız” lı bir sabah haber 
programıyız. Son dört yıldır, 
her yılın başında buraya davet 
ediyorsunuz. Artık çağırmadı-
ğınızda “Acaba bir yanlışlık mı 
yaptık?” diye düşünmeye başlı-
yoruz. Ve üniversite öğrencile-
rinden, 5 bin kişinin katıldığı bir 
oylamayla 4 kez bu ödülü almak, 
hem de Türk Standartları Ensti-
tüsü tarafından “Türkiye’nin En 
Prestijli Öğrenci Ödülleri” ola-
rak anılan bu törende ödül al-
mak, bizlere büyük onur veriyor.
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SILA
Neredeyse hobiniz olarak nitelendirdiği-
niz şeyi, hayatınızda meslek edinmeniz 
kadar efsane bir şey her halde olamaz. 
Hepinize öncelikle bunu tavsiye ediyo-
rum. Bu onurlandırdığınız ikinci ödül. He-
pinize gönülden teşekkür ediyorum. Bu 
kadar genç, aydın dimağlardan bu ödülü 
almak benim için sahiden çok kıymetli. 
İyi akşamlar diliyorum.

ONUR ATİLLA 
Herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkesin 
dile getirdiği bir şey var. Öğrenci arkadaş-
ların oylarıyla bu ödülü almış olmak, ger-
çekten bizim için çok değerli. Bütün ekibin 
Yıldız Teknik Üniversitesi’ne selamları var. 
Bizi elçi seçtiler. 

KEREM BURSİN
“Çok teşekkür ederim. Şu an 
çok heyecanlıyım. Gerçekten 
beni bu ödülle onurlandırdığı-
nız için çok teşekkür ederim. 
Öğrenci demek istemiyorum. 
Çünkü ben de birkaç sene evvel 
öğrenciydim. Ve hala bir öğren-
ci olduğumu –hayat öğrencisi- 
olduğumu hissediyorum. Ama 
bunun yine de sizlerden gelme-
si gerçekten çok başka anlamlı 
ve çok başka bir şey.

SEDA BAKAN
Herkese çok teşekkürler. Bütün 
ekip selamlarını ve teşekkürleri-
ni iletmemi istediler. Bu sezonda 
bizi yalnız bırakmamanızı diliyo-
ruz. Ödülümüzü bu asık suratlı 
dünyada gülmeyi seven herkes 
için alıyoruz. Çok sağ olun. İyi ki 
varsınız.

GÖKHAN TÜRKMEN 
Herkese, bütün Yıldız Teknik 
Üniversitesi’ne bu ödülü bana 
layık gördükleri için çok teşek-
kür ederim.  Bu ödülü öğren-
cilerden almak gerçekten çok 
önemli. Benim “En İyi Erkek 
Sanatçı” dalında aldığım ilk 
ödülüm bu ödül. Benim için o 
bakımdan da çok önemli. 

OKAN YALABIK
Gerçekten benim için çok 
büyük bir onur. Lisedey-
ken, üniversitede Tiyatro 
Kulüpleri’nde tiyatro ya-
pan ağabeylerimizi, ablala-
rımızı izleyip vakit geçirir-
dik. Şimdi aynı ağabeyler 
ve ablalardan ödül almak 
gerçekten çok büyük bir 
onur. Çok teşekkür ederim. 
İyi geceler.

DENİZ GÖKÇE
Benim bu ödülü dördüncü alışım. Altı 
sene geçti ilk aldığımdan bu yana.  İyi ki 
Güneri Bey gitti yoksa biz çekişecektik 
onunla. Rekorunu egale etmiş oldum. 
Hakikaten genç insanların, öğrenci ola-
rak çok büyük çalışmaları ve özverileri 
var. Bütün kadroya teşekkür ederim.”
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Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merke-
zi ve Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 
ortaklaşa düzenlenen ‘Geleceğin Şehri 
Sempozyumu’ 24-25 Aralık tarihlerinde 
YTÜ Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kül-
tür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sem-
pozyumun açılışına YTÜ Rektörü Prof. Dr. 
İsmail Yüksek, Mimar Sinan Güzel Sanat-
lar Üniversitesi (MSGÜ) Rektörü Prof. Dr. 
Yalçın Karayağız AK Parti İstanbul Millet-
vekili Osman Aşkın Bak,  , Esenler Kayma-
kamı Yüksel Ünal, Esenler Belediye Baş-
kanı M. Tevfik Göksu, Esenler Belediyesi 
Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu Baş-
kanı Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve çok sayıda 
akademisyen, öğrenci ve davetli katıldı.

“ŞEHİRLER DEĞİŞİM OLGUSUNDAN 
BAĞIMSIZ OLAMAZ”

Sempozyumda konuşan YTÜ Rektörü 
Prof. Dr. İsmail Yüksek, şehirlerin, tabiat

taki her nesne gibi ‘değişim’ olgusundan 
bağımsız olmadığını belirtti. Şehirlerin 
bir yandan insanı ve toplumu doğrudan 
ve dolaylı şekillerde etkilediğini, diğer 
taraftan da toplumsal, ekonomik, tekno-
lojik, siyasal ve kültürel değişimlerden 
etkilendiklerini aktaran Rektör Yüksek, 
“Değişimin yönü ve gücü, o toplumun ka-
rakteristik özelliklerine ve ortam koşulla-
rına göre şekillenir. Şehirlerdeki değişim 
de buna paralel olarak zamana ve zemine 
göre farklılıklar göstermektedir.” dedi.

Günümüzde, kentsel politikaların değişi-
min tam odağında yer aldığını dile getiren 
Yüksek, “Kentlerin yönetimi, kentlerin 
fiziki gelişim yönünün belirlenmesi, kent-
lerdeki soysal, ekonomik ve kültürel geliş-
melerin yönlendirilmesi, kentsel refahın 
arttırılması, sürdürülebilir kentsel büyü-
menin sağlanması ve kente dair hemen 
her uygulama, yeni kavramların belirledi-
ği yeni kentsel politikalar çerçevesinde 
yürütülmektedir.” diye konuştu. 

“ŞEHRİN REFAHI VE GELİŞİMİ KENTSEL 
POLİTİKALARA BAĞLI”

Bir şehrin yeniden oluşturulması, değer-
lendirilmesi, yaşanır kılınması ve kentin 
stratejik yönetim esaslarının belirlenme-
sinde kentsel politikaların büyük önem 
taşıdığına değinen Rektör Yüksek,  çağ-
daş kentsel politikaları ortak akılla ve 
katılımcı yönetimle belirlemek ve bunları 

elbirliğiyle istikrarlı bir şekilde hayata ge-
çirmek, bugünün kent yönetimlerinin ve 
kentlilerin temel sorumluluğu olduğunu 
dile getirdi. 
 

“GELECEĞİN ŞEHİRLERİ 
KONUŞULMALI”

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Gök-
su da, yerel yönetimlerin geldiği nokta 
göz önüne alındığında artık Türkiye’de 
‘Geleceğin Şehri’ kavramının konuşulması 
gerektiğini belirtti. Göksu şunları söyledi: 
“Bunu şunun için ifade ediyorum, biz bu-
gün belediyeciliği ya da belediyelerini ko-
nuşurken artık dünün belediye ilgili olan 
sorunlarının yüzde 90’ını konuşmuyoruz. 
Belediyelerle ve belediyecilikle ilgili mev-
zuatları konuştuğumuzda artık daha çok 
hayata dair, belediyelerin yaşam kalitesi-
ni yükseltebilecek, hayatı konforlu kılabi-
lecek, daha doğrusu insanca yaşayabile-
ceği, insan onuruna uygun, doğaya uygun, 
çevreye uygun, fıtrata uygun bir şehri na-
sıl inşa edebileceğimizi konuştuğumuz bir 
dönem içerisindeyiz”

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman 
Aşkın Bak ise, sempozyum boyunca 
akademisyenler tarafından sunulacak 
bildirilerin şehirlerin şekillenmesinde, 
ruhunda, etkiler bırakacak sonuçlar 
ortaya koyacağına inandığını söyledi. 

Meclis Dış İlişkiler Komisyonu’nda görev 
yaptığı için pek çok ülkeye gitme fırsatı 
olduğunu aktaran Bak, ziyaret ettikleri 
ülkelerin şehirlerinde misafirlerini etki-
leyen noktalar bulunduğunu söyledi. Bu 
şehirlerin sokaklarında dolaşıldığında bir 
dinginlik, rahatlık, heyecan hissinin uyan-
dığını aktaran Bak, İstanbul’un da dünya-
nın en güzel şehirleri arasında yer aldığını 
bildirdi. 

Sempozyumda, yaşanabilir şehirler için 
yapılması gerekenler ile değişim ve dö-
nüşümün şehirlere yansıması masaya 
yatırıldı. Sempozyumda “Geleceğin Şeh-
ri: Sürdürülebilirlik”, “Mimari ve Kentsel 
Tasarım”, “Geleceğin Şehrinde Yönetim”, 
“Geleceğin Şehri Toplumsal Hayat ve Kül-
tür” konu başlıklarıyla 4 oturum gerçek-
leştirildi.

Esenler Belediyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen ‘Geleceğin Şehri Sempozyumu’nda, 
yaşanabilir şehirler için yapılması gerekenler ile değişim ve dönüşümün şehirlere yansıması konuları masaya 

yatırıldı. 

GELECEĞİN ŞEHRİ YTÜ’DE KONUŞULDU
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Sempozyumun ardından ‘Geleceğin Şehri 
Sempozyumu’ katılımcıları onuruna Da-
vutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
gala yemeği verildi. Gala yemeğine katılan 
Başbakan Ahmet Davutoğlu katılımcıla-
ra hitaben bir konuşma yaptı. Başbakan 
Davutoğlu, doğal estetiği insani estetikle 
buluşturamamış olan bir şehrin, şehir ni-
teliği kazanamayacağını söyledi. Başba-
kan Davutoğlu, “Bunun en güzel misali de 
İstanbulumuzdur. Hiçbir yerde su ile top-
rak böylesine içiçe geçmiş boğaz ve Haliç 

üzerinden böylesine güzel buluşmuş bir 
mekan yoktur. “ dedi.

Şehrin sadece değişik inşa malzemeleriy-
le rastgele düzenlenmiş bir mekan olma-
dığına vurgu yapan Başbakan Davutoğlu, 
“Oluş ile ‘kun’ ile yani ol emri ile o mekanı 
inşa eden zihin arasındaki zihnin varoluş-
sal arka planı arasında bir irtibat yoksa 
şehir de olmaz.” diye konuştu.

Bütün kadim kültürlerin, mekanla insanın 
buluştuğu yerde varoluşun idrak ve tarihi 
yansıması anlamında şehirleri kurdukla-
rını dile getiren Davutoğlu, “Kadim, mo-
dernite ve küreselleşme. Şehrin geleceği 
dediğimizde aslında bu üçü arasındaki 
sürekliliği nasıl anladığımızı, nasıl yorum-
lamaya çalıştığımızı ifade etmeye gayret 
ettiğimizi düşünüyorum. Ama önce bu me-
kanla ilgili boyutu ve kadimle ilgili yaklaşı-
mı ele almakta fayda var. Hem de tam da 
İstanbul’da ele almakta fF var. Bütün güzel 
şehirlere bakın büyüleyici güzellikleri, do-
ğal mekan ile ümran içinde oluşan şehir 

mekanı arasında kurduğu uyumlu ilişkide 
görülür.” ifadesini kullandı.

Şehirlerin kadimden aldığı birikimle 
moderniteyle yüzleştiklerini aktaran 
Davutoğlu, şunları söyledi: “Bazı 
yerlerde bir dönüşüm, bazı yerlerde 
bir yıkım, bazı yerlerde bir tasfiye 
niteliğinde... Gerçekten bu mekanla 
şehrin buluşmasının uyumunun tahribe 
uğradığı anlar oldu. Şimdi baktığımızda 
doğu ve batı şehirlerine öyle şehirler 
vardır ki kadimi var, moderniteyi doyasıya 
bütün meydan okumalarıyla yaşamış ve 
küreselleşme içinde devam ediyor. Bunun 
çarpıcı örneklerinden birisi İstanbul. Bazı 
şehirler var ki kadimi var moderniteyi 
yaşamamış. Granada ya da Kurtuba’ya 
gittiğinizde, kadim bazı şehirlere 
gittiğinizde modernitenin etkisinin sınırlı 
düzeyde kaldığını görürsünüz. Bu şehirler 
bir açık müze gibi muhafaza edilebilir ama 
canlılığını koruması açısından birtakım 
zorluklarla karşılaşır.”

BAŞBAKAN DAVUTOĞLU: ŞEHİRLERİN 
GELECEĞİ KADİM, MODERNİTE ve 

KÜRESELLEŞME SENTEZİNE BAĞLI
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Beş yıl önce bindiği belediye otobü-
sünde gördüğü engelli gençten etki-
lenen YTÜ Mekatronik Mühendisliği 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Utku 
Büyükşahin, ‘Dokunma Hissine Sahip 
Yapay Deri’ çalışmalarına başladı. 
Otobüste koluna çarptığı gençten 
özür dilediğini anlatan Büyükşahin, 
“Protezli insanlara kaybettikleri 
uzuvlarını tekrar hissettirebilir mi-
yiz’ diye düşündüm. Sonra aklıma bu 
çalışma geldi. 5 yıldır üzerinde çalışı-
yorum. Büyük bir aşama kaydettim. 
Yaklaşık 2 yıl sonra bu amacıma ulaş-
mayı hedefliyorum. O gence ve onun 
durumunda olanlara uzuvlarını tekrar 
hissettirebilmenin gururu ve heyeca-
nı içerisindeyim.” dedi. 

YTÜ’LÜ BİLİM İNSANINDAN 
ENGELLİLERE

 ‘HAYATI HİSSETTİRECEK’ ÇALIŞMA

buluş

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Utku Büyükşahin, 
uzvunu kaybetmiş insanlar için dokunma hissine sahip yapay deri üretmeyi başardı. 
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“ULUSLARARASI PATENT ÇALIŞMASI 
TAMAMLANDI”

Ulusal ve uluslararası patent başvuru-
larını yaptıkları sistem ile dokunma ve 
sıcaklık algılama özelliğine sahip yapay 
deri ürettiklerini ifade eden Büyükşahin, 
Uluslararası patent başvurumuz 7 kriter 
üzerinden 7 olumlu sonuç aldı. Çok kısa 
süre içinde patentimizi alacağız dedi.

Projenin iki aşamalı olduğunu aktaran 
Büyükşahin, ilk aşamanın cihaz ve robot-
larda yüksek çözünürlük ve hassasiyetli 
dokunma hissinin sağlanması ve yapay 
derinin imalatı olduğunu belirtti. Bu aşa-
manın başarı ile tamamlandığını ve insan 
dokunma hissinden yüzlerce kat daha 
hassas yapay deriyi üretmeyi başardık-
larını belirten Büyükşahin, ikinci aşa-
manın ise ‘dokunma hissine sahip yapay 

deri’nin algıladığı dokunma duygusunun 
insan beynine aktarılmasıolduğunu ifade 
etti. 
Büyükşahin, projenin birinci aşamasında 
önemli mesafe katettiklerini aktararak, 
“Sistemin deney düzeneği hazırlanmış 
ve bilgisayara dokunma verisi aktarımı 
gerçekleştirilmiştir. Bilgisayar, ona do-
kunduğunuzu algılamaya başlamıştır. Sı-
rada dokunma hissine sahip esnek yapay 
derinin prototipinin üretilmesi var. Bu-
nun için santimetrekareye milyon mer-
tebesine ulaşan algılayıcıları düzgün bir 
şekilde yerleştirip sistemin kalibrasyon 
ve testlerini yapacak olan tam otomatik 
makine tasarlanmış ve imalatına baş-
lanmıştır. Birkaç ay içerisinde ilk esnek 
yapay deri imalatının yapılmış olunması 
planlanmaktadır.” diye konuştu.  

“İNSAN DOKUNMA HİSSİNE SAHİP 
DÜNYADA İLK ÇALIŞMA”

Projenin insan dokunma hissine sahip ilk 
ürün olduğunu vurgulayan Büyükşahin, 
proje sayesinde robotlara dokunma hissi 
gönderebildiklerini belirtti.

Büyükşahin, mikro cerrah ve nörolog-
larla çalıştıklarını dile getirerek, “İki yıl 
içerisinde protez kullanan vatandaşları-
mızın protezlerini hissetmelerini sağla-
mayı hedefliyoruz” dedi.

Sistemin, birçok farklı alana hitap ettiği 
için piyasa hedefinin çok geniş, iç ve dış 
ticaret potansiyelinin çok yüksek ol-
duğuna işaret eden Büyükşahin, “Proje, 
doğru süreç takibiyle yönetilmesi du-
rumunda dünyaya hızlıca açılma potan-
siyeline sahiptir. Hedeflenen başarının 
sağlanmasıyla insanlık için atılmış çok 
büyük bir adımın yanı sıra dünya çapında 
milyar dolarları bulan bir pazarda ülke 
olarak söz sahibi olmamız mümkün ola-
caktır” ifadelerini kullandı.
 
‘Dokunma Hissine Sahip Yapay Deri’ 
projesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile METUTECH-BAN (Teknoloji 
Yatırımcıları Ağı) tarafından geçen 
yıl “Türkiye’nin Yatırım Potansiyeli 
En Yüksek 10 Projesi” arasına seçildi. 
Proje aynı zamanda YTÜ Teknoloji 
Transfer Ofisi ve Çalık Holding 
işbirliğiyle düzenlenen “İlk İşim Girişim 
Yarışması”nda 200’ün üzerinde proje 
arasından ikinci oldu diyen Büyükşahin 
yeni başarılar için çalıştıklarını sözlerine 
ekledi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Gül-
lüce, mezun olduğu Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde(YTÜ), STK’lar ve basın 
mensuplarının sorularını yanıtladı. Üst dü-
zey basın temsilcileri ve kentsel dönüşü-
mün paydaşı olan Sivil Toplum Kuruluşla-
rının katıldığı kahvaltıda İdris Güllüce’ye, 
YTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, 
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan 

Tahsin Usta, Esenler Belediye Başkanı M. 
Tevfik Göksu ve Şile Belediye Başkanı Can 
Tabakoğlu da eşlik etti. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İsmail Yüksek açılış konuşmasına, Yıl-
dız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi 
mezunu, Bakan Güllüce’yi ağırlamaktan 
onur duyduğunu ifade ederek başladı. 
Konut edinme, kentsel dönüşüm, imar ve 
çevre gibi konuların ülke ve toplum için 
önemine değinen YTÜ Rektörü Yüksek, 
üniversite – sanayi işbirliğinin öneminden 
ve bilginin hayata geçirildiğinde anlamlı 
olduğundan bahsetti. 

Yıllar önce mezun olduğu okulunun, ye-
niden kokusunu duymanın kendisine 
duygusal anlar yaşattığını ifade ederek 
sözlerine başlayan Bakan İdris Güllüce, 

YTÜ Rektörü Yüksek’e Üniversite-Sektör 
işbirliğine sağladığı desteklerden ötürü 
teşekkür etti. İdris Güllüce, işgal yıllarında 
yıkılan yapıları konu edinen doktora tezle-
rinin teşvik edileceğini ve bu hususta burs 
verileceğini açıkladı. 

Türkiye’nin deprem riski yüksek bir bölge 
olması nedeniyle en güncel meselelerinin 
kentsel dönüşüm olduğunu belirten Gül-
lüce, özellikle çevre konusunda çok iyi ça-
lıştıklarını, fakat bu çalışmalarının kentsel 
dönüşümün gölgesinde kaldığını ifade etti. 

Bakan Güllüce ayrıca önümüzdeki günler-
de Yıldız Teknik Üniversitesi ile imzalana-
cak olan protokolle, bürokrasiyi azaltıp, 
halka daha hızlı hizmet vermek konusunda 
işbirliği yapacaklarını da sözlerine ekledi.   

BAKAN GÜLLÜCE: ÜNİVERSİTE İLE 
SEKTÖR BİRLİKTE ÇALIŞACAK 

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce mezun olduğu Yıldız Teknik Üniversitesi’nde, Türkiye’nin gündemindeki 
en önemli mesele kentsel dönüşüm olduğu için, çevrecilik çalışmalarının kentsel dönüşümün gölgesinde 

kaldığını belirtti. 
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Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Kalite ve 
Verimlilik Kulübü tarafından düzenlenen 
“6. Ulusal Kariyer Haritam” etkinliğinde 
yapı sektörünün nabzı YTÜ’de attı. Sek-
törün önde gelen isimlerini öğrencilerle 
buluşturan etkinlikte, gençler sektör pro-
fesyonellerinden ipuçları ve kariyer öneri-
lerini dinledi. 
 
YTÜ öğrenci kulüplerinden Kalite ve Ve-
rimlilik Kulübü tarafından bu yıl 6.’sı dü-
zenlenen ‘Ulusal Kalite ve Verimlilik Gün-
leri’ etkinliği 16,17,18 Kasım tarihlerinde 
YTÜ Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kül-
tür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 20 fark-
lı üniversiteden 500’e yakın öğrencinin 
katıldığı etkinlikte seminerin açılışında 
konuşan Kalite ve Verimlilik Kulübü Baş-
kan Yardımcısı Nedime Akyüz, “etkinlikte 
yapı, inşaat ve mimarlık sektörünün önde 
gelen firmalarından konuşmacıların katıl-
dığı önemli oturumlar gerçekleştirildiğini 
söyledi. 
 
Tüm katılımcılara ‘Hoş geldiniz’ diyen pro-
je koordinatörü İdris Barış, ekip olarak 9 
aylık bir çalışmanın neticesinde böyle bir 
programı oluşturduklarını ifade etti. 

Barış, “Ümit ediyorum iki gün boyunca 
kariyer haritanıza etki edebilecek önemli 
bilgiler edineceksiniz.” şeklinde konuştu. 

2 günü seminer 1 günü teknik gezi 
olmak üzere 3 gün süren etkinlikte Yapı 
Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. Genel 
Müdürü Özge Arıoğlu ‘İnşaat Sektöründe 
Proje Yönetimi’, SD Mimarlık’tan 
Hakan Demirel: ‘Türkiye’de Mimarlık ve 
Gelecekteki Beklentiler’, Dumankaya 
İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur 
Dumankaya: ‘İnşaat Sektöründe Global 
Rekabet’, TSKB Gayrimenkul Değerleme 
A.Ş. Genel Müdürü Makbule Yönel 
Maya: ‘İnşaat Sektöründe Gayrimenkul’, 
DB Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı 
Bünyamin Derman: ‘Yenilikçi Mimari 
Bakış Açısı’, Nevzat Sayın Mimarlık 
Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı 
Nevzat Sayın: ‘Genç Beyinlere Kariyer 
Hedefinde Tavsiyeler’, GAP İnşaat İnsan 
Kaynakları Müdürü Erem Şabikoğlu: ‘Yapı 
Sektöründe Aranan CV’ler’ konularında 
konuşmalar yaptılar.
Etkinliğin son gününde ise teknik gezi 
organizasyonları gerçekleştirildi. Katılım-
cılar KG Mimarlık, Boran Ekinci Mimarlık 
ve Karabey Limited Mimarlık firmalarını 
gezerek, bilgi alma şansına sahip oldu. 

KARİYER HARİTALARINI 
YTÜ’DE ÇIKARDILAR

YTÜ Kalite ve Verimlilik Kulübü’nün Düzenlediği Kariyer Haritam Etkinliği 20 Farklı Üniversiteden 500’E 
Yakın Öğrenciyi Buluşturdu. Etkinlikte Öğrenciler, Yapı Sektörünün Önde Gelen İsimlerinden Mimarlık, İnşaat, 

Kariyer Gibi Konularda Önemli Bilgiler Aldı.

etkinlik
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Hocam sizi tanıyabilir miyiz?
1966 yılında Karaman’da doğdum. İlkokul, 
ortaokul ve lise eğitimimi Karaman’da 
tamamladıktan sonra İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nde Çevre Mühendisliği eği-
timime başladım. 2002-2004 yılları ara-
sında Amerika’da Iowa State Üniversitesi 
Çevre Mühendisliği Bölümünde araştırma 
çalışmaları yaptıktan sonra, üniversite-
mize dönerek akademik çalışmalarıma 
devam ettim. 2006-2008 yıllarında bölüm 
başkan yardımcılığı, 2008 yılında Davut-
paşa Kampüs Koordinatörlüğü, 2009-2011 
yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Danışmanlığı, 2011-2014 
yılları arasında tekrar bölüm başkanlığı 
görevlerini yürüttüm. 2014 yılı Ekim ayın-
da, hem Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 
hem de Yıldız Teknik Üniversitesi Mesleki 
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merke-
zi (Yıldız MEM) Müdürlüğü görevlerine 
atandım.  

 Sanayici bir babanın çocuğu olarak 
çocukluk ve gençlik yıllarınızın hep 
imalat sektöründe geçtiğini biliyo-
ruz. Yıldız MEM’de aldığınız görev 
de, imalat sektörü ile üniversiteyi 

bir araya getiren bir noktada. İmalat 
sektöründeki tecrübenizin Yıldız 

MEM’e katkısı nasıl oldu?
Çocukluk yıllarımdan itibaren babamın 
atölyesinde vakit geçirdim. Zamanla 
Karaman ölçeğinde “fabrika” denilen iş-
yerlerinde, okul haricindeki bütün zama-
nımı geçirdiğimi çok net hatırlıyorum. 
Babamın bu işlerle uğraşması ve benim 
sürekli olarak okulun tatil olduğu günler-
de onunla ve çalışanları ile olmam imalat 
sektöründeki birçok şeyi kolayca algıla-
mamı sağladı. Kaynakçılık, tornacılık, sac 
işleri, sıhhi tesisat vs. gibi birçok alan-
da mahir olmuştum. Üniversiteli olmam 
beni atölyeden uzaklaştırmadı. Yaklaşık 
2000 yılına kadar üniversitenin tatil dö-
nemlerinde ve hatta araştırma görevlisi 

olduktan sonra dahi izin dönemlerimde 
atölyede çalışmalarım devam etti. Bu an-
lamda imalat sektörünün beklentilerini 
ve eksiklerini çok iyi bilen birisi olduğumu 
düşünüyorum. Yıldız MEM’i oluştururken 
de bu beklentileri ve eksikleri giderecek 
bir strateji izledik. 

 NİTELİKLİ MESLEKİ EĞİTİMİN YENİ ADRESİ 
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 Türkiye’de Mesleki Eğitim 
Merkezleri’ne neden ihtiyaç duyul-
muştur? Yıldız Teknik Üniversitesi 
böyle bir yapılanmanın neresinde 

olacaktır?
Günümüzde gittikçe artan rekabet koşul-
ları, ülkemizdeki nitelikli iş gücü ihtiyacını 
da beraberinde getirmiştir. Bu ihtiyacın 
giderilmesinde mesleki eğitim merkez-
lerine önemli bir rol düşmektedir. Yıldız 
MEM olarak, bilinçli ve farkındalığı yük-
sek bir iş gücü yaratmak temel hedefimiz-
dir. Bu doğrultuda, teorik ve teknik 
uygulamalar konusunda kendisini yetiş-
tirmiş donanımlı eğitimci kadrolarımız ta-
rafından hazırlanan eğitimlerimiz, büyük 
bir hızla hayata geçirilmektedir. Bu süreç-
te gerek sivil toplum kuruluşlarının, gerek 
kamu kurum ve kuruluşlarının, gerekse 
ülkemizdeki farklı sektörlerin ileri gelen-
lerinin görüş ve önerileri doğrultusunda 
eğitim içeriklerimiz hazırlanmaktadır. Bu 
yolla tüm paydaşların entegrasyonu sağ-
lanarak, daha nitelikli bir iş gücü oluştur-
mak ve sektörlerin verimliliğini arttırmak 
bizim için büyük önem taşımaktadır. 

 YILDIZ MEM’in vizyonu, misyonu 
ve amaçları nelerdir?

Yıldız Teknik Üniversitesi bilindiği üzere 
ülkemizin önde gelen üniversitelerinden 
biri olup önümüzdeki on yıllık süreçte de 
dünya üniversiteleri arasında ilk yüzde 
yer almayı amaçlayan bir vizyona sahiptir. 
Bu bağlamda, Yıldız MEM’in vizyonu da; 
Mesleki eğitim, uygulama ve araştırma-
larla uluslararası ölçekte tanınan, ulusal 
standartlarda nitelikli insan kaynağının 
oluşmasına liderlik ve öncülük eden bir 
kurum olmaktır. Misyonu ise; Uluslararası 
mesleki standartlara uygun eğitim almış, 
kendisini sürekli geliştiren, etik değerleri 

özümsemiş ve takım çalışmasına yatkın 
ulusal yeterliliğe sahip bireyler yetiştir-
mektir. Amaçlarımıza gelince; Mesleki 
Yeterlilik Kurumu’nun öngördüğü ulusal 
yeterliliğe sahip nitelikli eleman yetiştir-
meye yönelik işbirlikleri oluşturmak ve bu 
işbirlikleri ile;

•  İş gücü verimliliğini artırmak,

•  AR-GE çalışmaları geliştirmek,

•  Çalışma hayatına yeni başlayacak kişile-
ri donanımlı hale getirmek,

•  İstihdam edilen veya edilecek personel-
lerin eğitim seviyeleri geliştirilerek gün-
cel bilgilere sahip olmalarını sağlamak,

• Mesleki eğitim almış kişilerin istihdam 
olanaklarını artırmaktır.
Bununla birlikte;
Ulusal ve uluslararası mesleki ve teknik 
eğitim programlarını araştırmak, incele-
mek ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusun-
da;

•  Yeni eğitim programları oluşturmak,

•   Mevcut programları geliştirmek,

•   Yeni meslek alanları ile ilgili programları 
Mesleki Yeterlilik Kurumu’na sunmak,

•  Mesleki Teknik Eğitim alanında ulusal ve 
uluslararası düzeyde mesleki eğitim pro-
jeleri gerçekleştirmek,

• Uluslararası düzeyde benzer eğitimler 
gerçekleştiren kurumlarla işbirliği içeri-
sinde olmak,

• Teknik ve Mesleki Eğitim Modeli oluş-
turmak ve örnek uygulamalar gerçekleş-
tirmek,

•  Mesleki ve Teknik Eğitimde yaşam boyu 
öğrenme yaklaşımını eyleme dönüştür-
mektir.

Ulusal Meslek Standartı nedir?
Sorunuza cevap vermeden önce Mesle-
ki Yeterlilik Kurumu hakkında biraz bilgi 
vermek isterim. MYK, ulusal mesleki ye-
terlilik sisteminde komisyon oluşturma, 
izleme, değerlendirme, görevlendirme 
ve yetkilendirme görevlerini üstlenen bir 
kurumdur ve ulusal meslek standartla-
rının bu kurum tarafından kabul edilme-
si gerekmektedir. Şimdi Ulusal Meslek 
Standardının tanımını yapmak daha kolay 
olacaktır. Ulusal meslek standardı, bir 
mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için 
MYK tarafından kabul edilen gerekli bilgi, 
beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu 

gösteren asgari normdur. Meslek stan-
dartlarının şekli ve içeriği, uluslararası 
uygulamalara uygun olarak MYK Yönetim 
Kurulunca belirlenmekte ve tüm meslek 
standardı çalışmalarında bu biçime uyul-
maktadır.

Ulusal Meslek Standardı ve nasıl hazır-
landığından kısaca bahsettikten sonra 
Ulusal Meslek Standardı’nın özelliklerini 
şu şekilde sıralayabiliriz:

•   İş analizine dayanır.

•   Sürece sosyal tarafların etkili olarak 
katılması, görüş ve katkısının alınması 
esastır.

•  Kişinin yürütmesi gereken başlıca gö-
revleri, sahip olması gereken bilgi, be-
ceri ve davranışları açıkça ifade eder ve 
meslekî açıdan sahip olunmaması gere-
ken hususları içerir.

•  Meslekî yeterlilik seviyelerini yansıtır 
ve bu seviyeler uluslararası yeterlilik se-
viyelerine uygun olarak belirlenir.

• Meslekî alanla ilgili sağlık, güvenlik ve 
çevre koruma konularındaki mevzuat ile 
idari ve teknik gereklilikleri içerir.

• İşverenler, çalışanlar, stajyerler ve öğ-
rencilerin kolaylıkla anlayabileceği açık-
lıkta yazılır.

•  Bireyin hayat boyu öğrenme ilkesine uy-
gun olarak kendini geliştirmesini ve mes-
lekte ilerlemesini teşvik eder.

•  Açık ya da gizli ayırımcılık unsurları içer-
mez.

Ulusal Meslek Standardı’nın 
yararları nelerdir?

Genel bir değerlendirme yaptığımızda iş-
verenlerin, meslek sahibi olan veya olmak 
isteyenlerin ve eğitimcilerin kendilerini 
sürekli güncel tutmalarını sağlar. Bu fay-
daları, Ulusal Meslek Standardı’nın katkı 
yaptığı tüm paydaşlar için ayrı ayrı değer-
lendirmekse  daha açıklayıcı olacaktır.

İşverenler ve tüketiciler açısından yarar-
larını saymak istersek;
• İşe alınacak kişinin taşıması gereken 
bilgi ve becerilerin önceden bilinmesi se-
bebiyle, nitelikli, işe uygun adayı istihdam 
ederek para ve zaman kaybetme riskini 
azaltmaktadır,

•  İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sa-
hip, değişen koşullara ayak uydurabilen 
kişilerin istihdam edilmesini sağlayarak 
işverenin rekabet gücünü artırmaktadır,



24 yıldızlar sayı / 18

Yıldız Teknik Üniversitesi Kulüpler Birliği, YTÜ KVK ve YTÜ IEEE tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya 
gelen Yıldızlı kadınlar, kadın haklarına dikkat çekerken, Yıldızlı Fenomen Profesör ayakta alkışlandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Kulüpler Bir-
liği, Kalite ve Verimlilik Kulübü ve IEEE 
(The Institute of Electrical and Electro-
nics Engineers) öğrenci kulüplerinin 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 
düzenlediği panel YTÜ Elektrik Elekt-
ronik Fakültesi Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi. YTÜ İletişim Koordina-
törü Doç. Dr. Zehra Yumurtacı’nın mo-
deratörlüğünü yaptığı panelde Psikolog 
ve Sosyolog Çağla Düvenci Sönmez, 
YTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Nur Urfalıoğlu, Kişisel Gelişim 
Uzmanı Nuray Suyabatmaz ve Philips 
Türkiye Uzman Aydınlatma Tasarımcısı 
Tuba Bostancı Baskan konuşmacı ola-
rak katıldı. ‘Toplumda, iş hayatında ve 
ailede kadın olmak’ ana temasıyla dü-
zenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
özel etkinliğinin açılışında konuşan YTÜ 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mesut Güner, 
Türkiye’de kadınların artık sosyal, kül-
türel ve ekonomik alanda önemli bir yer 
teşkil ettiğini kaydetti.

Son dönemde Türkiye ve dünyanın çeşit-
li ülkelerinden kadınlarla ilgili olumsuz 
haberlerin gündeme geldiğini aktaran 
Prof. Dr. Mesut Güner, “Bu haberleri duy-
duğumda herkes gibi ben de çok üzülü-
yorum. Toplum olarak bu sorunu sadece 
ve sadece eğitimle aşabiliriz.” şeklinde 
konuştu. YTÜ Müzik Kulübü’nün düzen-
lediği piyano dinletisinin ardından ardın-
dan panel oturumuna geçildi.

“KADINLAR HAKLARINI
 CUMHURİYETE BORÇLU”

YTÜ İletişim Koordinatörü Doç. Dr. 
Zehra Yumurtacı konuşmasında 8 Mart 
dünya kadınlar gününün tarihsel gelişimi 
hakkında bilgi verdi.

Türkiye’de Dünya Kadınlar Günü’nün ilk 
kez 1921 yılında kutlanmaya başlandığını 
aktaran Yumurtacı, Kurtuluş Savaşı ve 

“MİLENYUM ÇOCUĞU” PROFESÖR 
AYAKTA ALKIŞLANDI

etkinlik



25yıldızlar sayı / 18

Cumhuriyetin ilk döneminde toplum ha-
yatında önemli rol oynayan Nene Hatun, 
Halide Edip Adıvar, Nezahat Onbaşı ve Şe-
rife Bacı gibi isimlerin kahraman kadınlar 
olduğunu aktardı. Yumurtacı, “Bu büyük 
kadınların aziz hatırası karşısında saygıy-
la eğiliyoruz.” dedi.     
 
Türk kadının haklarının büyük bir çoğun-
luğunu Cumhuriyetle birlikte kazandığını 
aktaran Yumurtacı, toplumda kadının ağır-
lığının her gün biraz daha arttığını belirtti.

Son dönemde Türkiye’de yaşanan ‘kadına 
şiddet’ vakıalarını hatırlatan Yumurtacı, 
bu şiddet olaylarının töre, namus davası 
gibi kavramlarla meşrulaştırılmaya çalı-
şılmasını bir kadın olarak kabul etmediğini 
ve kınadığını dile getirdi. 

“KADIN CEO NEDEN AZ?”
Psikolog ve Sosyolog Çağla Düvenci Sön-
mez, salonda kendisini dinleyen bayan öğ-
rencilere tavsiyelerde bulundu. Günümüz 
toplumunda kadının edindiği yerin önemli 

fakat yeterli olmadığını aktaran Ceyda 
Düvenci Sönmez, kadının toplum içindeki 
konumunu eğitim seviyesi ve aile içinde 
bireylere verilen eğitimin etkilediğini be-
lirtti.

Toplumların yeterli eğitim seviyesine 
ulaşmaması halinde kadının o toplum ha-
yatında hak ettiği yeri almasının mümkün 
olmadığını aktaran Sönmez, “Ailede de 
annenin öğrettikleri çok önemli. Bir ailede 
kadının değeri yoksa, o ortamda yetişen 
bir çocuğun sonradan öğrendikleriyle ka-
dına verdiği değer bir yere kadar ilerleye-
bilir. Asla bir düzeyin üzerine çıkamaya-
caktır.” diye konuştu. 

İşi gereği çok sayıda firmanın üst düzey 
yetkilisi ile bir araya geldiklerini aktaran 
Sönmez, kadın Ceo’ların azlığına dikkat 
çekerek “Sadece babadan kalma miras 
yoluyla geçen yönetimlerde kadın Ceo’lar 
bulunuyor. Bu da Türk toplumunda kadı-
na yeterince şans ve değer verilmediğini 
gösteriyor.” şeklinde konuştu. 

Kişisel Gelişim Uzmanı Nuray Suyabatmaz 
da konuşmasında, toplumun değerlerinin 
ve hareket tarzının şekillenmesinde 
bilinçaltı öğrenimlerin önemine işaret 
etti. Suyabatmaz, Türk toplumunda kadın 
algısını ‘aile değerleri, aile yapısı, çevre 
koşulları ve sosyal yapı’ ile elde edilen 
bilinçaltı mesajların oluşturduğunu 
söyledi.

“SOSYAL MEDYA FENOMENİ 
PROFESÖR’DEN STAND UP 

     GİBİ KONUŞMA”
Son olarak konuşan YTÜ Mimarlık Fakül-
tesi öğretim üyesi Nur Urfalıoğlu, esprili 
dili ve ilginç anlatımlarıyla kendisini dinle-
yen salonu kahkahalara boğdu. Öğrencilik 
hayatından başlayarak, akademisyenlik 
yaşamına dair bilgi veren Urfalıoğlu, haya-
tını yaklaşık 11 senedir tek başına sürdür-
düğünü ifade etti. 

Sosyal medyada oldukça etkin bir kullanıcı 
olduğunu aktaran Urfalıoğlu, Facebook’ta 
5 bin arkadaşı bulunduğunu belirterek, 
facebook’un 5 bin arkadaş sınırı yüzün-
den yeni arkadaş ekleyemediğini belirtti. 
Akademisyen arkadaşlarının kendisine 
‘Millenyum Çocuğu’ dediklerini anlatan 
Urfalıoğlu’nun, kendisini dinleyen öğren-
cilere şöyle hitap etti: “Bana istediğiniz 
yerden ulaşabilirsiniz. Facebook’tan arka-
daşlık isteklerinizi malesef kabul edemem 
ama, instagram, twitter, printerest gibi 
sosyal medya uygulamarından ulaşabilir-
siniz.” sözleri alkış aldı.

Facebook sayfasından iş, staj ilanı gibi 
paylaşımlarda bulunduğunu anlatan 
Urfalıoğlu, facebook sayfasının adeta sarı 
sayfalar gibi çalıştığını söyledi. 

Konuşmaların ardından YTÜ İletişim Ko-
ordinatörü Doç. Dr. Zehra Yumurtacı, katı-
lımcılara Tema Vakfı tarafından isimlerine 
dikilen fidanların sertifikalarını verdi.
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Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimle-
ri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. 
Şükrü Ersoy, İtalya’ya jeolojik amaçlı bir 
turizm gezisi gerçekleştirdi. İtalya’da 
yaşayan oğlunu ziyaret eden bu arada bi-
limsel çalışmadan da geri durmayan Şük-
rü Ersoy, İtalya’nın Napoli şehri etrafında 
yer alan Vezüv ve Solfatora volkanlarını 
gezdi. Jeoturizm gezisi sırasında Pompei 
ve Herkülenyum şehirlerini de gezen Prof. 
Dr. Şükrü Ersoy ile bilimsel çalışmaya dö-
nüştürdüğü gezisini ‘Yıldızlar’ dergisine 
anlattı. 

Italya’daki gezinizin amacı nedir?
Jeoturizm amaçlı, yani jeolojik amaçlı bir 
turizm  gezisi. Ben ve oğlum küçüklüğün-
den beri zaman zaman jeolojik amaçlı saha 
gezileri yaparız. Bu doğa gezileri bize çok 
şeyler katıyor. Bizim meslekte gözlem ve 
vaka bilgisi çok önemli. Her yeni gezi yeni 
bir bilgi demektir. Sözgelimi onca deprem 
bölgesi gördüm, ama her defasında da 
yeni bilgiler kazanıyorum. İtalya’nın Na-
poli şehri etrafındaki Vezüv ile Solfatora 
volkanları ile Pompei ve  Herkülenyum şe-
hirlerini gezmek, uygarlıkların deprem ve 
volkan gibi afetlerden nasıl etkilendiğini 
anlamak açısından çok önemli aktivitedir.

Vezüv volkanı nerede 
bulunmaktadır?

Vezüv, pekçok volkana sahip İtalya’nın Na-
poli körfezi 9 km doğusunda kıyıya yakın 
bir yerde bulunan strato-tip bir volkandır. 
Aslında bu volkan Kampaniyen volkanik 
yayı adı verilen birkaç volkandan en büyü-
ğüdür. Büyük ve dik bir daire şeklinde kra-
teri vardır. Önceleri daha yüksek olan dağ 
zirvesi püskürmeleri sırasında içe doğru 
çökmüştür.

Vezüv volkanının bilinen pekçok faali-
yeti olmasına rağmen ünlenen en büyük 
püskürmesi MS 79 yılında olmuştur. Bu 
püskürme, Roma şehirlerinden Pompeii 
ile Herkülenyum’un yok olmasına neden 
olmuştur. Püskürme sırasında kızgın gaz, 

kül, lavlar, atmosferde 20 km kadar (stra-
tosfer katı) yükseğe çıkmıştır. Bu sırada 
ortaya çıkan enerji Hiroşimo’ya atılan 
bombanın binlerce katıdır. Diğer yandan, 
piroklastik (volkanik kül ve diğer parça-
ların) gerecin yamaç aşağı akması bu şe-
hirlerde yaşayan 16,bin kişiden yüzlerce 
insanın ölmesine neden olmuştur. Bu ko-
nudaki bazı detayları doğa bilimci genç 
Pliny’nin tarihçi Tacitus’a yazdığı mektup-
lardan biliyoruz. Vezüv, çevresinde yaşa-
yan 3 milyon insan nedeniyle bugün dün-
yanın en tehlikeli volkanlardan biri olarak 
ün yapmıştır.

Vezüv’ün MS 79 katastrofik faaliyeti 
hakkında bilgi verirmisiniz?

Vezüv dağının yüksekliği 1281 metredir. 
Hemen yanındaki küçük zirve 1149 metre 
olup ana zirveden Atrio di Cavallo vadisiy-
le ayrılmaktadır. Vezüv, Afrika plakasının 
Avrasya plakası altına doğru daldığı bir sı-
kışma zonu içinde oluşan aktif bir volkan-
dır. Bu bölgedeki küllerin yaşı 400 bin yıl 
öncesine kadar gitmektedir. Krateri 17 bin 
yıl önce püskürmeye başlamış ve sonraki 
patlamalarla daha da genişlemiştir. 

MÖ 1800’lerdeki Bronz çağındaki Avel-
lino püskürmesi en bilinenlerden biridir. 
Vezüv, MS 79, 172, 203, 222, possibly 303, 
379, 472, 512, 536, 685, 787, 860, 900, 968, 
991, 999, 1006, 1037, 1049, 1073, 1139, 1150, 
1270, 1347, 1500, 1631 yıllarında aktiftir.  18. 
yüzyılda 6 kez püskürmüştür. 19. yüzyıl-
da ise 1872, 1906, 1929 ve 1944’de patla-
mıştır. 472 ile 1631 yılındaki püskürme-
leri sırasında külleri 1200 km uzaklıktaki 
İstanbul’a kadar gelmiştir. 

 JEOTURİZM NOTLARI: 
DOĞA BİR KEZ DAHA KAZANDI

Herkülenyum, Pompei şehirleri ve Vezüv Volkanı

röportaj

Uzm. S. Gürkan TUZLU
YTÜ Basın Sorumlusu
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Vezüv volkanında 79 yılında meydana ge-
len püskürme diğerlerine göre çok büyük 
olup adeta bir kıyamet gibidir. Bu faaliyet 
800 yıllık bir suskunluğun ardından gel-
miştir. 24 Ağustos’da öğle vakti, Vezüv 
havaya kül ve taş püskürmeye başladı. 
Atmosferde yükselen malzeme rüzgar-
ların da etkisiyle ilk önce Pompei şehri 
üzerine gelmiştir. Vezüv volkanının ba-
tısındaki Herkülenyum şehri bu ilk püs-
kürmeden az etkilenmiştir. Herkülenyum 
şehrinde sadece birkaç santimetre kül 
bulunurken, Pompei’deki yapıların çatıla-
rı volkanik küllerin ağırlığı ile çökmüştür. 
Herkülenyum’da volkanik etkinin az olma-
sına rağmen insanlar kaçmaya çalışmıştır. 
Şehrin içindeki can kaybının az olması bu 
ilk katman küller altındaki insan iskelet-
lerinin azlığından anlaşılmaktadır. Fakat, 
bu görüş 1981 yılında deniz kenarında, 
kıyı alanlarında yapılan kazılardan son-
ra değişmiştir. Arkeologlar denize yakın 
bu alanda yüzlerce iskelet bulmuşlardır. 
1990’daki kazılar en azıdan 300 insanın 
öldüğünü kanıtlamaktadır. Şehir tamamen 
boş olsa da, bu insanlar kapalı odalarda 
ölü bulunmuşlardır.

Vakit gece yarısı olduğunda, 20 
km’den daha yükseğe çıkan

 malzeme Vezüv’ün üzerine ve 
çevresinde çökmeye başlamıştır.

İlk püskürmede, sıcak gaz ve kül karışı-
mından oluşan piroklastik gereç, boşalan 
Herkülenyum şehri üzerine saatte 160 km 
hızla dalga dalga gelmeye başlarken, öğle 
vakti saat 1’de plajdaki teknelerin kondu-
ğu odaların olduğu bölüme gelir ve burada 
kurtarılmayı bekleyen insanlar korunmaya 
çalışsalarda ani bir ısı şokuyla ölürler. De-
neysel çalışmalar bu sıcaklıkların yaklaşık 
5000C olduğunu göstermektedir. Birbirini 
takip eden 25 metre kalınlığınadaki 6 pi-
roklastik akıntı, örtüsü şehirdeki binaları 
tamamen örtmüş ve kısmen hasar gören 
yapıların, objelerin, kurbanların 1700 yıl 
boyunca iyi korunmasını sağlamıştır.

Ya Pompei şehri?
Birleşmiş Milletler Dünya Miras listesine 
giren ve ulusal park ilan edilen Pompei 
Vezüv volkanının güney eteklerinde ye-
ralan bir eski bir Roma şehridir. Bu şehir 
Vezüv’ün MS 79 faaliyetiyle bağlantılı 
olarak 4-6 metre kadar küller altında kal-
mıştır. Yıkılana dek 160 yıl boyunca nüfusu 
20 bine kadar çıkan bir liman (şimdi kara 
içinde olan) şehridir. Volkanizma kaynaklı 
yıkımın ilk kaynağı bu felaketten sağ kur-
tulan doğa bilimci genç Pliny’nin yazdığı 
mektuplardır. 1599 yılındaki keşfine kadar 
kayıp bir şehirdi. toprak altındaki şehrin 
kalıntıları havayla temas etmediği ve nem 

bulunmadığı için günümğüze kadar iyi ko-
runmuştur. Pompei, 5 sayısını ifade eden 
Oscan kelimesinden türemiş olabilir. Pom-
pe, beşli bir topluluğu ifade ediyor olabilir.

İlk sakinleri MÖ 5 yüzyılda yerli halk Sam-
nitlerdir. Sonra Roma şehri olarak anılır. 
Volkanik felaketten once, MS 62 depremi 
şehirde büyük bir paniğe yol açmıştır.

Herkülenyum şehrinin adını 
nereden geliyor? 

Herkülenyum şehri adını Yunan mitolojik 
kahramanlarından Herakles’in Roma kar-
şılığı olan Herkül’den almaktadır. Mitolo-
jide Zeus’un oğlu olan savaşçı Herkül, bu 
şehrin aynı zamanda da Vezüv’ün sahibidir. 
Burada bazı tanrısal mekanlar Herkül’ün 
sevgilisi Venüs’e de atfedilir. Bu şehrin MÖ 
6 yüzyıldaki ilk yerleşimcileri aslında İtal-
yan Samnit yerlileridir. Kısa bir süre son-
ra şehir Yunanlıların kontrolüne geçince 
Heraklion adını almıştır. 4. yüzyılda şehir 
tekrar Samnitler’in eğemenliğine geçti ve 
bir Roma kasabası olana dek öyle kaldı. 
Bu yerleşim zamanının bir liman kentidir. 
Günümüzde bu antik kalıntılar İtalyan ka-
sabası olan Ercolano sınırları içindedir.

Küller altında örtülen Herkülenyum 
şehri nasıl bulundu?

Herkülenyum, modern İtalya yerleşim ala-
nı Ercolano’da bulunmaktadır. İlk kazılar, 
1738 yılında İspanyol mühendis Rocque 
Joaquin de Alcubierre tarafından yapılın-
ca Herkülenyum şehrinin kalıntıları ortaya 
çıkmaya başlamıştır. Fakat şehir üzerin-
deki volkanik örtünün kalınlığının fazla 
olması nedeniyle kazılar durdurulmuş ve 
örtünün az olduğu Pompei şehrine doğru 
ağırlık verilmeye başlanmıştır. 20. yüzyıl-
da kazılar tekrar başlamış ve halen devam 
etmektedir.

Pompei ve Herkülenyum şehirleri 
volkanik felaketten farklı mı

 etkilendi?
Kısmen evet. Çünkü, Pompei’de ölen in-
sanların yok olan bedenleri küllerle yer 
değiştirmiş beden benzeri kalıplarla ko-
runurken, Herkülenyum’da ölen insanların 

bedenleri sadece iskeletleri bulunmuştur. 
Külden oluşan toprak kalıpları bulunma-
maktadır. Bunun nedeni Herkülenyum’da 
10 km uzaklığa rağmen çok yüksek 
(5000C’ye varan) sıcaklıktaki kızgın bu-
lutlar insanların derilerinin, yumuşak kı-
sımlarının büzülmesine, buharlaşmasına, 
sert kemiklerin  ise kırılmasına neden 
olmuştur. Pompei’de ise ölen insanların 
bedenleri volkanik küllerle yer değiştirmiş 
ve bedenler birer toprak kalıp halinde ko-
runmuşlardır.

MS 62 Pompei Depremi, Vezüv 
püskürmesinin ayak sesleri miydi?

Ms 62 yılında yani büyük püskürmeden 17 
yıl önce Pompei dolayında Richter ölçeği-
ne göre büyüklüğü M5-6 dolayında, şidde-
ti ise X ya da XI olan bir deprem meydana 
gelmiştir. Aslında bu deprem bir anlam-
da Vezüv’ün MS 79 yılındaki faaliyetinin 
bir öncüsüydü. Bu depremde Pompei ve 
Herkülenyum şehirleri ağır hasarlar gör-
dü. Doğa bilimci Seneca, bu konuda dep-
remleri de kapsayacak bir biçimde “Doğa 
Araştırmaları” adlı 6 ciltlik bir eser yaz-
mıştır.
Depremin merkez üssü Vazüv’ün güney 
kanadına yakın bir yerde, aktif genleşme 
zonu içinde kalmaktadır. Deprem odak 
çözümleri, sahada KB-GD ve KD-GB gidişli 
verev-atımlı faylar ile tüm Apenin dağları 
boyunca uzanan ve Tirreniyen Denizi açı-
lımasına yol açan genleşme zonu içinde, 
D-B gidişli normal fayların varlığını işaret 
etmektedir. Vezüv’ün faaliyetleri ile Mer-
kezi Appeninlerdeki depremler arasındaki 
bir bağlantı önerilmekte ise de, bu henüz 
kanıtlanmamıştır.

Doğa ve insan açısından son olarak 
ne söylemek istersiniz?

Tarih bize tarihten ders almadığımız gös-
teriyor. İnsanoğlu tarihine bakmadan do-
ğaya kafatutmaya devam ediyor. Doğaya 
rağmen değil, doğayla birlikte var oldu-
ğumuzu unutuyoruz. Yaşadığımız afetler 
ders almıyoruz. Doğa olayları devam ede-
ceğine gore biz bakış açımızı değiştirme-
liyiz. Yaşadıklarımızdan ders almalıyız. 
Afetler doğal değildir. Doğa olaylarını afet 
haline getiren bizleriz.



İllüstrasyon: Emine SARI
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İSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET 
AKİF ERSOY’UN YENİ BİR NESİL TEKLİFİ

Mehmet Akif Ersoy, 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından İstiklal Marşımız kabul edilen şiirini döne-
min Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver’in ısrar-
ları sonucu kaleme almıştır. Maarif Vekâleti’nin düzenlediği 
güfte yarışmasına 724 şiir katılmış, bunların hiç biri İstiklal 
Marşı olmaya layık görülmemiştir. Mehmet Akif Ersoy, o gü-
nün duyguları ve ruh coşkunluğuyla on kıt’a olarak kaleme 
aldığı, bugün ilk iki kıt’asını İstiklal Marşı olarak okuduğumuz 
şiirinde; milletimizin gururla duruşunu, mücadelesini, ilkele-
rini, bağlılıklarını dile getirmektedir.    

Mehmet Akif Ersoy, yalnız İstiklal Marşı’nda değil Safahat’ın 
bütün şiirlerinde toplumsal duruşunu, ilkelerini, daha doğ-
rusu aradığı insan tipinin özelliklerini sıralar. Şiirlerinin bir 
araya getirildiği Safahat’ın altıncı cildi Asım’da, bir diyalog 
çevresinde toplumumuzun 1919 öncesi hâlini gözler önüne 
serer ve özlediği genç modelini dikkatlere sunar. Mehmet 
Akif Ersoy Asım’da, nasıl bir toplum, nasıl bir millet, nasıl bir 
gençlik, nasıl bir eğitim sorularının cevaplarını Hocazade’ye 
veya Köse İmam’a söyletir.     

Mehmet Akif, Asım manzumesinde öncelikle toplumu ayakta 
tutan dini değerlerin kaybolmasından rahatsızdır. Bu bakım-
dan hurafelerden arınmış, Kur’an-ı Kerim’i rehber edinen bir 
İslamiyet anlayışının ve yaşama tarzının geliştirilmesi gerek-
tiği kanaatindedir.  O’na göre Osmanlı, bilim ve teknolojiyi 
ihmal ettiği için çökme noktasına gelmiştir. 

Mehmet Akif, Asım’da yeni bir neslin temelini Çanakkale’den 
başlatır. Bitmiş, çürümüş bir toplumda gençleri karanlığı ay-
dınlatan ışık parçaları olarak görür. O’nu yeni nesil hakkında 
iyimserliğe sevk eden de Çanakkale ruhudur.  Gençliği tem-
sil eden Asım; öncelikle tarihiyle, kültürüyle, toplumuyla ve 
diniyle barışık bir genç olmalıdır. Bu genç; ürkek, korkak ve 
çekingen değil, mücadelecidir. Batının baskısına ve albeni-
sine karşı milletine ve dinine sahip çıkmalıdır. Bu uğurda, 
Çanakkale’de olduğu gibi gerekirse canını feda edebilmelidir. 

İslamiyet’i ancak Kur’an’dan hareketle, ancak hurafelerden 
arınmış bir şekilde anlayabiliriz. Mehmet Akif, bunun da bilim 

ile bütünleştirilerek dinamik bir yapıda sergilenmesini ister. 
Gençler, Kur’an rehberliğinde İslamiyet’e gönülden bağlı ol-
malıdır. Kur’an sadece mezarlıklarda ölülere rahmet için oku-
tulmamalı, insanları hidayete erdirmek yolunda bir yaşam 
şekline dönüştürülmelidir. Bu bakımdan Asım’ın nesli Kur’an’ı 
layıkıyla anlamalı ve o doğrultuda yaşamayı ilke edinmelidir.

Bu mısralarda şehitliği temsil eden gençliği, Asım’ın nesli 
olarak tanımlamaktadır. Asım’ın nesli Çanakkale’de muhte-
şem bir destan yazmıştır. Şanlı Türk tarihine altın bir sayfa 
daha eklemiştir. 

Mehmet Akif, Batının bilimin merkezi olduğunu kabul etmek-
tedir. Osmanlının da eğitimi, özellikle son üç yıllık süreçte 
ihmal ettiği görüşündedir. Bu bakımdan gençlerin, vakit ge-
çirmeden Batıdan bilim tahsil etmesini arzular. Bunu Asım’a 
çok acil niteliğinde bildirir:

“Bu cihetten, hani hiç yılmasın, oğlum gözünüz;
Sade Garb’ın yalnız ilmine dönsün yüzünüz.
O çocuklarla beraber, gece gündüz didinin; 

Giden üç yüz senelik ilmi sık elden edinin!
Fen diyârında sızan nâ-mütenâhi pınarı,
Hem için, hem getirin yurda o nâfi suları.
Aynı menba’ları ihyâ için artık burada 

Kafanız işlesin oğlum, kanal olsun arada.” (Mehmet Akif
 Ersoy,  Safahat, Akçağ Yayınları, 6. Basım, Ankara 2012, s.462-463)

Görüldüğü gibi Mehmet Akif, “su” metaforuyla, bilimin “ka-
nal” aracılığıyla bu ülkeye getirilmesini arzulamaktadır. Bu 
önemli görevi de Asım’ın neslinin ivedilikle gerçekleştirme-
sini istemektedir. Bunun nedeni elbette ki Doğu’yu uyandır-
mak ve kalkındırmaktır. İlk görev Asım’ındır. Berlin’e gidecek 
ve “kanal” olacaktır, “ev”ine dönecektir. 

Ancak Mehmet Akif, “kanal” görevini üstlenecek gençlerin 
Avrupa’nın bizimle uyum sağlamayan geleneklerini, ahlakını 
değil sadece bilimini almasını öngörmektedir. Temel görevi 
de bunun üzerine kurgulamaktadır. 

12  mart  istiklal  marşı’nın  kabulü

Prof. Dr. Yakup ÇELİK
Türk Dili Edebiyatı Bölüm Başkanı
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Geçen sene  Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 
(YTÜ) birincisi düzenlenen Eğitim Tekno-
lojileri Zirvesi(ETZ)’nin ikincisi, bu sene de 
YTÜ ve Bahçeşehir Üniversiteleri işbirli-
ğiyle düzenlendi. Geçtiğimiz sene Albert 
Einstein’ın hologramıyla teknoloji dünya-
sına damga vuran ETZ’de bu senenin sürp-
rizi ise telefonu icat eden Graham Bell’in 
hologramı oldu.

EĞİTİM VE TEKNOLOJİYE DAİR HER ŞEY 
ETZ15’DE KONUŞULDU

85’in üzerinde yerli ve yabancı konuşmacının yer aldığı, YTÜ ve BAÜ işbirliğiyle düzenlenen “Eğitim Teknolojileri 
Zirvesi”nde öğrenciler ve akademisyenler ile eğitim ve teknoloji sektörünün önde gelen isimleri buluştu. 
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139 SENE SONRA BAŞKA BİR 
TEKNOLOJİDE İLHAM KAYNAĞI 

OLDU
10 Ocak günü yardımcısı Watson ile ilk 
telefon konuşmasını yapan Bell, bundan 
tam 139 sene sonra Hologramla katıldı-
ğı ETZ’de, telefonu icat etmesini anlattı. 
Bell’in bir ara “bırakın elinizdeki şu telefon-
ları! sana söylüyorum sana! bırak fotoğra-
fımı çekmeyi de beni dinle !” diyerek bazı 
katılımcıları azarlaması, salonda kahkaha 
seslerine neden oldu. 

Telefonun icadıyla bugünkü temel iletişi-
min temelinin atıldığını söyleyen Graham 
Bell, bugünkü akıllı telefon uygulamaları-
nın kendi icadının çok daha ötesinde oldu-
ğunu belirtirken, akıllı telefon uygulama-
larının neden olduğu bağımlılığın zararlı 
yönlerine ve insani etkileşimin önüne geç-
memesi gerektiğini söyledi ve “telefona 
kendinizi bu kadar kaptırmayın” dedi. 

Graham Bell, konuşmasının sonunda Eği-
tim Teknolojileri Zirvesi Koordinatörü, Yıl-
dız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı 
Işıl Boy ile selfie çektirerek sosyal medya-
dan paylaştı. 

EĞİTİM VE TEKNOLOJİYE DAİR HER 
ŞEY KONUŞULDU 

Eğitim ve Teknoloji sektörünün yanı sıra, 
akademisyenler, öğrenciler ve velileri bir 
araya getiren zirvede, 19 yabancı konuş-
macı, 20 akademisyen ve 11 öğretmenin 
yanı sıra iş dünyasından da 35 konuşmacı 
yer alarak, 15 ayrı salonda eş zamanlı su-
numlar yaptılar.  

“Engelsiz Bilişim Paneli” ile engelin fikirde 
değil bedende olduğu vurgulanırken, tüm 
dünyayı saran ve en sonunda Türkiye’yi de

içine alan “Maker Hareketi”nde, eğitimde 
kullanılan birçok araç ve öğrencilerin  or-
taya çıkardığı ürünler sergilendi, katılım-
cılara kullanma ve deneme imkanı tanındı. 
Sınıftaki eğitimlerine teknolojiyi de dahil 
eden kadın eğitmenler, “Eğitimde Fark 
Yaratan Kadınlar” oturumunda sınıflarını, 
yöntemlerini ve kullandıkları teknolojileri 
anlattılar. 

“Yeni nesil öğrenme paneli” ile yeni nesil 
öğrenme hakkında yol gösterildi. Işıl Ber-
kan ve Işıl Boy’un sunumları ile renklenen 
panelde, Person Türkiye’nin öğretmen 
eğitimi için hazırladığı program eğitimci-
lerle tanıştı, eğitimin en önemli unsuru-
nun öğretmen olduğunun altı çizildi. Khan 
Academy Türkçe Direktörü Alp Köksal 
sunumunda;  yeni eğitim teknolojilerinin 
hayatımızı nasıl değiştirdiğini, kişiselleş-
tirilmiş ve kendi hızında öğrenimi nasıl 
mümkün kıldığını ve Khan Academy’nin 
eğitimde dijital dönüşüme olan etkilerini 
anlattı.

ETZ15’de öğrenciler, ETZ Öğrenci Akade-
misi projesi aracılığı ile projelerini sundu-
lar ve sergi alanında sergilediler. Geçen 
sene sosyal sorumluluk kapsamında Umut 
Çocukları Derneği’ne yardım yapıldığı gibi 
bu sene de engellilere yönelik yardım top-
landı. 

MEDYA VE SOSYAL MEDYA 
GÖZÜYLE EĞİTİM VE TEKNOLOJİ 

Moderatörlüğünü YTÜ Basın Danışmanı 
ve Sosyal Medya Savaşları kitabının ya-
zarı Ümit Sanlav’ın yaptığı Sosyal Medya 
oturumunda; iletişimci-komedyen Ceyhun 
Yılmaz, toplumsal olaylarda sosyal med-
yaya yüklenildiğini belirtirken, “1955 yılın-
da gerçekleşen 6-7 Eylül provokasyonuyla 
insanlar sokağa döküldüğünde Sosyal 
Medya yoktu. Atatürk’ün evi bombalandı-
ğı haberleri yayılıp infial yaratılmıştı. Belki 
sosyal medya olsaydı bilinçlendirme yapı-
labilirdi” dedi. 

Program yapımcısı ve sunucu Müge Arda, 
sosyal medyada algı oluşturulmasına 
değinirken, Uluslararası Sosyal Medya 
Derneği Başkanı Said Ercan da “eğitimde 
kullanılabilecek sosyal medya uygula-
malarını” tanıttı. Sosyal Medya Savaşları 
Kitabının Yazarı Ümit Sanlav sosyal med-
yayı tanıtırken Sosyal Medya kavramının; 
insanın değil, sanal ortamdaki bilgisayar 
teknolojisinin sosyalleşmesi anlamına 
geldiğine değindi. 

CNN Türk Eğitim ve Başarı programı ya-
pımcı ve sunucusu Ece Karaboncuk’un mo-
deratörlüğünü yaptığı “Kurumsal Dünyada 
Eğitim Teknolojileri” panelinde de “klasik 
öğrenme ve öğretme modellerinin tartışıl-
dığı günümüzde, teknolojiyi paydaşı haline 
getiren eğitim modelleri üzerine çalışıl-
ması gerektiği” konuşuldu.

etkinlik
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Yıldız Teknik Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi tarafından düzenlenen “Google Uygulamaları 
Eğitimi”  Yıldız Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. 

Türkiye’nin ilk Google sertifikalı eğitmeni 
Emre Fırat tarafından, tüm üniversitelile-
re açık ve ücretsiz olarak verilen eğitim, 
üniversitelilerden yoğun ilgi gördü. 

YTÜ Kariyer Merkezi, Yabancı Diller 
Eğitimi Bölümü ve Fen-Edebiyat Fa-
kültesi tarafından düzenlenen “Goog-
le Uygulamaları Eğitimi” Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. 

Eğitime, Google araçlarının bireysel ve 
kurumsal boyutta ne şekilde kullanılabi-
leceğini; Google’ın popüler bir arama mo-
toru olmaktan çok daha fazlası olduğunu 
görmek isteyenlerle,  eğitimciler profes-
yoneller, öğrenciler ve bireysel kullanı-
cılar tarafından nasıl kullanılabileceğini 
keşfetmek isteyenler katıldı. 

Katılımcılarla Google uygulamalarının ana 
hatları paylaşıldıktan sonra harmanlan-
mış öğrenme, uzaktan öğrenme, tersyüz 
sınıflar gibi pedagojik metodların Google 
uygulamaları ile nasıl desteklenebileceği 
gösterildi. K-12 okullarında Google uygu-
lamalarının derslerde nasıl kullanılabile-
ceği ile ilgili somut örnekler paylaşılarak, 
öğretmenlerin sınıf içinde ve dışında ya-
şadıkları deneyimler sunuldu. Bunlara ek 

olarak profesyonel yaşamda ve günlük 
yaşamda bireylerin ve organizasyonların 
üretkenliğini artırmalarına yönelik payla-
şımlarda bulunuldu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Kariyer Geliş-
tirme Merkezi yöneticisi Işıl Boy, bundan 
sonra da devam edecek olan eğitim prog-
ramlarının orkam.yildiz.edu.tr adresinden 
takip edilebileceğini belirtti.

Emre Fırat Kimdir?
Özel Amerikan Robert Lisesi’nde mate-
matik öğretmeni olarak görev yapmakta 
ve Pre-Calculus, Calculus, Advanced Ge-

ometry derslerini vermektedir. Aynı 
zamanda Google Glass Uygulama 
Geliştirme kulübünün danışmanlığını 
yürütmektedir. Lisansını Hacettepe 
Üniversitesi Matematik Bölümü’nde 
tamamlamış, yüksek lisansını ise Baş-
kent Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden 
almıştır. Meteksan Sistem ve ODTÜ 
G.V.O. Ankara Lisesi’nde görev yap-
mıştır. Eğitim teknolojileri sektöründe 
öncü bir eğitimcidir. Yeni teknolojileri 
ve pedagojik yaklaşımları takip ede-
rek, bunların eğitim-öğretim süreçle-
rine dahil edilmesi için yeni yöntemler 
üretmektedir. Giyilebilir teknolojiler, 

nesnelerin interneti ve robot teknolo-
jilerine ilgi duymaktadır. Yurtiçinde ve 
yurtdışında birçok seminer ve eğitime ko-
nuşmacı olarak katılmıştır. Kendisi Autho-
rized Google Education Trainer ünvanını 
2013’den bu yana taşımaktadır. 2012-2013 
eğitim-öğretim yılında Robert Lisesi tara-
fından “Yenilikçi Öğretme” ödülüne layık 
görülmüştür. Eğitim teknolojilerine dair 
deneyimlerini, kendi blog sayfası olan em-
refirat.edublogs.org üzerinden ve Twitter 
hesabı olan @emrefirat2012 üzerinden 
paylaşmaktadır.

YILDIZ’DA 
GOOGLE UYGULAMALARI EĞİTİMİ

etkinlik
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Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Öğrenci 
Spor Kulübü tarafından düzenlenen engel-
li takımların yarıştığı ‘Engel Yok’ adlı salon 
futbol turnuvası renkli görüntülere sahne 
olurken, birinciliği Beşiktaş Takımı elde 
etti.

YTÜ Öğrenci Spor Kulübünün sosyal so-
rumluluk projesi olarak, Yıldız Teknik Üni-
versitesi Davutpaşa Kampüsü kapalı spor 
salonunda düzenlenen etkinlikle katılımcı-
lar, hem birbirleriyle mücadele ettiler, hem 
de engelli arkadaşlarıyla sportif ve sosyal 
anlamda bir arada oldular. 

Şöhretlerden futbol şov 
Açılış maçında Yıldız Teknik Üniversitesi 
takımı ile karşı karşıya gelen şöhretler ta-
kımı, izleyicilere adeta futbol resitali sun-
dular. Futbol oynadıkları dönemde birinci 
lig kulüplerinde forma giymiş futbolcular-
dan oluşan kadroda; Kalede Cenk Tekeli-

oğlu (Sarıyer), Evren Turhan (Galatasaray), 
Sinan Demirci (Sarıyer), Kıvırcık Mustafa 
(Sarıyer-İETT’de oynadığı dönemde Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takım 
arkadaşı), Ümit Sanlav (Nişantaşı-YTÜ 
Basın Danışmanı) ve Mustafa Kocabey 
(Galatasaray) mücadele etti.

Skordan çok ünlü futbolcuların futbol şo-
vunun akıllarda kaldığı mücadele şöhret-
ler karmasının 9-6 üstünlüğü ile sona erdi.

Kalkan: Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok
Birinciliğini Beşiktaş Engelli Takımının 
elde ettiği salon futbol turnuvasında eğ-

lenceli sosyal etkinlikler de yapıldı. Engelli 
Mehteran takımı ve Engelsiz Orkestra 
tarafından sahnelenen müzik dinletisi ile 
keyifli anlar yaşandı. 

Etkinliği düzenleyen YTÜ Öğrenci Spor 
Kulübü Başkanı Kayahan Kalkan etkinlikle 
ilgili “Engeller ne fizikseldir ne de zihinsel-
dir. Bir şeyi yapamayacağımızı düşündüğü-
müzde işte o zaman engelleri biz oluşturu-
ruz. Bugün gerek müzik dinletilerimizde, 
gerek futsal maçlarımızda buna bizzat şa-
hit olduk. Hayatı paylaşmak için engel yok 
diyoruz.” şeklinde konuştu.

ENGEL TANIMAYANLAR 
OMUZ OMUZA VERDİ

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen “Engel Yok 14”futsal turnuvasında engelli takımlar birincilik için 
kıyasıya mücadele ederken, açılış maçında forma giyen şöhretler karması futbol şov yaptı. 
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Enerji verimliliği, yaşam standardımızı, 
üretim kalitesini ve miktarını düşürmeden, 
daha az enerji kullanarak aynı miktarda-
ki işi yapabilmektir. Günlük yaşantımızın 
hemen her anında, enerjiyi verimli kullan-
maya yönelik büyük bir potansiyel bulun-
maktadır. Isıtma, aydınlatma ve ulaşım 
gereksinimlerimizi karşılarken, elektrikli 
ev aletlerini kullanırken yapabileceğimiz 
küçük değişikliklerle enerjiyi daha verimli 
kullanabilir, iklim değişikliğiyle mücadele 
edebiliriz. Enerji verimliliği yalnızca iklim 
değişikliğiyle mücadele etmek ya da daha 
az fatura ödemek için değil, kendi konfo-
rumuza katkı sağlamak için de önemlidir. 
Yalıtımı yapılmış bir ev, kışın daha sıcak, 
yazın daha serin olmaktadır. A+ enerji sını-
fı bir buzdolabı daha az enerji kullanmanın 
yanı sıra, daha az gürültü ve daha az buz-
lanma yapmaktadır. Dünyanın her yerinde 
enerji, daha verimli kullanılabilir. Enerji 
masrafları azaldığında: enerji ithalatı 
azalacak, ekonomi de dışa bağımlılık aza-
lacak, çevresel iyileşme olacaktır. Bunlar 
verimli enerji kullanımının yararlarından 
sadece birkaçıdır. Ülkemizde, Enerji Ba-
kanlığının yaptığı araştırmaya göre, enerji 
bina sektöründe %30, sanayi sektöründe 
%20 ve ulaşım sektöründe %15 olmak 
üzere önemli düzeyde enerji tasarruf po-
tansiyeli olduğu tespit edilmiştir.

Isıtma, aydınlatma ve ulaşım ihtiyaçları-
mızı karşılarken, elektrikli ev eşyalarımızı 
kullanırken, kısacası günlük yaşantımızın 
her safhasında enerjiyi verimli kullanmak 
suretiyle, ihtiyaçlarımızdan kısıtlama 
yapmadan aile bütçesine, ülke ekono-
misine ve çevremizin korunmasına katkı 
sağlamamız mümkündür. Ülkemizin enerji 
tüketimi yıl ve yıl lineer olarak artmakta-
dır. Enerji Bakanlığı raporlarına göre yıllık 
artış yaklaşık %8’dir. Nüfus artışı ve geliş-
mişlik arttıkça kişi başına tüketilen ener-
ji miktarındaki artış, üretilmesi gerekli 
elektrik enerji miktarını belirler.

Niçin Enerjiyi Verimli 
Kullanmalıyız?

• En önemli enerji kaynağı olan petrol ve 
kömür gibi fosil yakıtlar hızla tükenmek-
tedir.

• Enerji üretim ve tüketim süreçlerinde 
ortaya çıkan sera gazı emisyonları küresel 
ısınma ve iklim değişikliğinin en önemli ne-
denleri arasındadır.

• Kullandığımız enerjinin %70’i yurt dışın-
dan alınan doğal gaz ile üretilmektedir.

• Evimizde ve ulaşımda tükettiğimiz ener-
jinin faturası, aile bütçemizin en önemli 
harcama kalemlerindendir.

• Enerji faturalarımızı düşürmek, aile eko-
nomisine katkıda bulunmak, ülkemizin 
enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve gele-
cek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırak-
mak için enerji, verimli kullanılmalıdır.

• Binalarımızda alacağımız bazı önlemler 
ve enerji tüketim alışkanlıklarımızdaki kü-
çük değişiklikler bizlere çok şeyler kazan-
dıracaktır.

Termik santrallerde 1 kWh elektrik enerji 
üretimi için çevreye ortalama olarak 0,4 
kg CO2 salınır. Fakat tek tek yakıtlara 
baktığımızda yerli kömürlü santrallerde 
bu değer 0.59 kg CO2’ye ulaşır.. Doğal gaz-
lı santrallerde ise 0,181 kg CO2’ye ulaşır . 
Bizlere düşen görev temiz bir çevre için, 
elektrik enerjisini tasarruflu kullanarak 
üretilen/üretilecek elektrik enerjisini 
azaltmaktır.

Evlerde kullanılan enerjinin yaklaşık% 
20’si elektrikli ev aletleri tarafından tü-
ketilir. Enerji verimliliği yüksek ev aletle-
rinin kullanımı, bu tüketimi en az düzeye 
çekebilir. Araştırmalara göre, ev içi elekt-
rik tüketiminde ilk sırayı % 30’luk payla 
buzdolabı, %28 ile aydınlatma ve %10 ile 
elektrikli fırınlar üçüncü sıradadır. Televiz-

yon, ortalama bir ailenin elektrik tüketi-
minde % 10, çamaşır makinesi % 7, bulaşık 
makinesi %7, ütü %4, elektrikli süpürge 
yaklaşık %2 ve saç kurutma makinesi %2 
paya sahiptir. 

Evlerdeki elektrik 
tüketimini azaltmak için;

1. Ampuller, enerjiyi verimli kullanan am-
pullerle değiştirilmelidir. Böylece ampul-
ler daha uzun süre dayanır ve % 80’lere 
varan enerji tasarrufu sağlayabilir. Ayrıca, 
bina aydınlatması için sensörlü sistemleri 
tercih etmek gerekir.

2. Enerji verimliliği sağlayan elektronik 
aletler (A++ makineler) kullanılmalıdır. 
Kullanılan ev aletlerini yalnızca fiyatı ola-
rak değil, enerji tasarrufu açısından da 
değerlendirmek gerekir. Enerji verimliliği 
yüksek olan ev aletlerini tercih etmenizin 
bir başka nedeni, yüksek verimli ve düşük 
verimli aletler arasındaki yüzde 60’ın üze-
rinde enerji tüketimi farkı olmasıdır. Her 
evde üç lambanın değiştirilmesi, iki Keban 
Barajı büyüklüğünde santral yatırımını 
amorti edebileceği Yenilenebilir Enerji 
Müdürlüğü yayınlarında bahsedilmekte-
dir.
 

Evlerimizdeki 
enerji verimliliği için;

• Evlerimizde kesinlikle yüksek enerji ve-
rimliliğine sahip ürünler (beyaz eşyalar-
lambalar) kullanmalıyız. Bu durum, yapılan 
hesaplamalarda, aylık elektrik enerji mali-
yetini yaklaşık %35 azaltacaktır. 

• Ülkemizde mutlaka çok zamanlı tarifeye 
geçip, toplumu bu konuda bilinçlendirme-
liyiz. Bu durumda, aylık elektrik enerji ma-
liyetini azaltacaktır. 

• Tasarruf edilen elektrik enerjisi miktarı 
kadar enerji, santrallerde üretilmeyecek, 
ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azal-
tacak, emisyon değerlerini azaltacak ve 
bu gelir ülkemize katma değer olarak geri 
dönecektir.

• Daha emisyonsuz, temiz bir dünya için,  
bunlara dikkat etmeliyiz, dikkat çekmeli-
yiz.

ENERJİ 
VERİMLİLİĞİ HAFTASI

   Doç. Dr Zehra YUMURTACI

makale
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YTÜ Yıldız Kampüsü Oditoryum Sergi 
Salonu’nda 8 Aralık 2014 tarihinde 
düzenlenen toplantıda konuşan YTÜ 
Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve 
Edebiyatları Bölümü Başkanı Sündüz 
Öztürk Kasar, Berke Vardar’ın Türkiye’nin en 
büyük ve en önemli dil bilimcilerinden birisi 
olduğunu belirterek, Modern Dilbilimin 
kurucusu Ferdinand de Saussure’ün, Genel 
Dilbilim Dersleri’ni Türkçe’ye kazandırdığını 
aktardı.  Vardar’ın ayrıca André Martinet, 
Pierre Guiraud, Joseph Vendryes, Antoine 
Millet gibi büyük Fransız dilbilimcilerin 
yapıtlarını da Türkçe’ye çevirdiğini belirten 
Prof. Dr. Kasar, çok titiz bir araştırmacı 
olan Vardar’ın aynı zamanda çok iyi bir 
hoca olduğunu ve unutulmaz dersleri 
ve konferanslarının hala öğrencilerin 
belleğinde yaşadığını aktardı. 

Vardar’ın Fransız diline, dilbilimine ve 
edebiyatına katkıları tüm bunların çok 
daha ötesine gideceğini anlatan Prof. 
Dr. Sündüz Öztürk Kasar, “Berke Vardar, 
tüm dünyada, özellikle Fransa’da yaptığı 
çalışmalarla Türk dilbilimini başarı ile 
temsil etmiştir. Türk Dil Kurumu üyesi 
olan Berke Vardar Türk diline de çok emek 
vermiş bir dilcidir. Dilimizde, dilbilim alanı 
terimleri, öncülüğünde Berke Vardar’ın 
yaptığı çalışmalar sayesinde olmuştur.  
Berke Vardar çalıştığı tüm alanlarda hem 
kuramcı hem de uygulamacı kimliğiyle 
karşımıza çıkar. Vardar hem yetkin bir 
dilbilimci hem de usta bir dilci; hem terim 
bilimci, hem terim üreticisi; hem sözlük 
bilimci hem sözlük yapımcısı, hem yabacı 
dil eğitimi uzmanı, hem muhteşem bir 
dil hocası, hem çeviri düşünürü hem de 
en zorlu metinleri dilimize kazandıran 
örnek bir çevirmen, hem titiz ve yetkin bir 
araştırmacı, hem de başarılı bir yazar ve 
yayıncı olarak çıkar karşımıza.” şeklinde 
konuştu.   

Anma toplantısına Türkiye’den çok sayıda 
dilbilimci katıldı. Anma etkinliğinde Paris X 
Nanterre Üniversitesi’nden emekli konuğu 
Jean-René Ladmiral ‘Çeviri Teoremlerin-
den Birebir Çevirinin Eleştirisine’ başlıklı 
bir sunum yaptı. 

Aynı oturumda ünlü Edebiyatçı-Yazar 
Doğan Hızlan da, “Dostum Berke Vardar” 
konulu bir konuşma yaparak, Vardar ile 
ilgili anılarını paylaştı. 

Programın ikinci bölümünde düzenlenen 
“Anılarla Berke Vardar” oturumunda 
ise Hasan Anamur, Osman Senemoğlu, 
Necmettin Sevil, Emer Ergun, Nedret 
Öztokat, Battal Odabaş  ve Sündüz Öztürk 
Kasar hocaları Berke Vardar ile ilgili çeşitli 
anılarını paylaştı. 

DOĞAN HIZLAN ANMA 
TOPLANTISINI KÖŞESİNE TAŞIDI

Hürriyet gazetesi yazarı ve edebiyatçı 
Doğan Hızlan, YTÜ’de düzenlenen Berke 
Vardar Anma Toplantısı’nı köşesine taşıdı. 
Hızlan, köşe yazısında dostum diye hitap 
ettiği Berke Vardar ile ilgili anılarını pay-
laştı.  

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü vefatının 25. 
yılında duayen dilbilimci Berke Vardar anısına anma programı düzenledi.  Programa katılan ünlü Edebiyatçı-

Yazar Doğan Hızlan, “Dostum Berke Vardar” konulu bir konuşma yaptı.  

YTÜ, DUAYEN DİLBİLİMCİYİ UNUTMADI

Berke VARDAR
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Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) IEEE 
Öğrenci Kulübü’nün, WIE (Women in Engi-
neering) Komitesi, “DEĞİŞEN DÜNYANIN 
TRENDLERİ”etkinliği gerçekleştirdi. Yıl-
dız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kam-
püsü Elektrik- Elektronik Fakültesi’de 
gerçekleşen ve ”Değişim Ayağına Geldi 
Peki Ya Sen Nerdesin?” sloganıyla yola 
çıkılan etkinlikte kariyer, mühendislik ve 
teknik alanlarındaki değişiklikler değer-
lendirildi. 

Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci 
Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Hüse-
yin Yongacı ve Yıldız Teknik Üniversitesi 
IEEE Öğrenci Kulübü Danışman Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Galip Cansever’in açılış 
konuşmalarının ardından, Bilge Adam’dan 
Çağatay Yıldız “Mobil Teknolojiler ve 
Hybrid Programlama” konulu çalışmayı 
sundu. 

Etkinlikte sırasıyla Yaşam Koçu Arzu 
Bıyıklıoğlu ve Stil & İmaj Koçu İlkay 
Çoruhlu’nun yürüttüğü “3K 3 Kadın” adlı 
panel; kişisel gelişim ve astrolojinin gün-

lük yaşamda nasıl kullanacağı hakkındaki 
oturumda Astrolog Nuray Sayarı; “Mü-
hendislikte Son Trendler” paneline Mede-
niyet Üniversitesi öğretim üyesi Yrd.Doç.
Dr. Ahu Ece  Hartavi, Milangaz‘dan Ali 
Arslan ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğ-
retim görevlisi Prof.Dr.Musa Asyalı; son 

oturumda da Kiraz Mevsimi dizisinde rol 
alan Özge Gürel yer aldı. 
Etkinliğe, Yıldız Teknik Üniversitesi öğ-
rencilerinin yanı sıra, İstanbul Üniversite-
si, Kocaeli Üniversitesi, Doğuş Üniversi-
tesi ve Kültür Üniversitesi öğrencileri de 
katılım gösterdiler. 

YILDIZ’DA, DEĞİŞEN DÜNYA TRENDLERİ 
KONUŞULDU

Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen ‘Değişen Dünyanın Trendleri’ 
etkinliğinde tanınmış isimler, akademisyenler ve öğrenciler, mühendislik, teknik ve kariyer alanlarındaki 

gelişmeleri değerlendirdiler. 
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Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Sürekli 
Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(SEM) bir ilke imza atarak, uluslarara-
sı geçerliliği olan PTE-Academic Sınav 
Merkezi oldu. YTÜ Yıldız Kampüsü’nde 
düzenlenen sınav merkezi açılışına YTÜ 
Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, YTÜ 
rektör yardımcıları ve Yıldız SEM yetki-
lilerinin yanı sıra, diğer üniversitelerden 
akademisyenler katıldı. Rektör Yüksek, 
aralarında diğer üniversite temsilcileri 
ve eğitimcilerin de bulunduğu misafirle-

re, PTE-Academic Sınav Merkezi hakkın-
da bilgi verdi.

PTE-Academic Sınavı nedir?
PTE-A sınavı, Pearson tarafından düzen-
lenen bilgisayar tabanlı yeni bir uluslara-
rası akademik İngilizce sınavıdır. Sınav, 
anadili İngilizce olmayan ve akademik İn-
gilizce yeterliliklerini kanıtlamak zorun-
da olan katılımcıların dinleme, okuma, 
konuşma ve yazma becerilerini doğru bir 
şekilde ölçmektedir. 

PTE Academic, üniversiteler, yüksek 
eğitim kurumları, devlet birimleri ve aka-
demik İngilizce gerektiren kurumlar için 
katılımcıların dil becerilerinin gerçek öl-
çümlerini sağlamaktadır. 

ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen 
PTE Academic, aynı zamanda Mezuniyet 
Yönetim Kabul Konseyi (Graduate Ma-
nagement Admission Council)(GMAC) 
tarafından da desteklenmektedir.

yarışma

Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslararası Geçerliği Olan PTE-
Academic Sınav Merkezi Oldu.

YTÜ, PTE-ACADEMİC SINAV 
MERKEZİ OLDU
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20 Ekim 2014 tarihinde Üniversitemizin Web sayfasında YTÜ 
Hisar Tesisinde Selva ÜNAL hocamız ile ilgili kitap tanıtımı ya-
pılacağı duyurusunu okuduğumda çok sevinmiştim. Çünkü Sel-
va Hoca’nın ölümünden buyana onun izini sürüyordum adeta.  31 
Mart 2013 ‘te Selva hoca son yolculuğuna uğurlanırken ardından 
okunmuş, sadece kısa bir anımsama yazısı vardı elimde. Yazıda 
şunlar yazıyordu; 

1928 İstanbul doğumlu olan Selva Ünal,  İngiliz Kız ortaokulun-
dan ve İstanbul Kız Lisesi’nden mezun oldu. 1951 yılında İstanbul 
Üniversitesi İngiliz Filolojisi Bölümü’nden lisans diploması aldı. 
Burada Halide Edip, Mina Urgan, Sadrettin Celal Antel, Mustafa 
Şekip Tunç gibi hocaların öğrencisi oldu. 

1952-54 yılları arasında Kandilli Kız Lisesi’nde başladığı İngiliz-
ce Öğretmenliği kariyerine Yıldız Üniversitesinde devam etti. 
1960’da Fulbright bursiyeri olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde 
6 aylık İngilizce Eğitmenliği kursuna katıldı. Eğitimden döndükten 
sonra üniversitemizde ilk burs bürosunu kurdu. 1962-63 yılların-
da AID burslusu olarak Columbia Üniversitesi’ne gitti ve öğrenci 
hayatı ve psikolojisi konusunda yüksek lisans yaptı. 1966-67 yıl-
larında Columbia Üniversitesi’nde “özel burslu” statüsüyle öğ-
renci danışmanlığı konusunda Professional Diploma eğitimi aldı.

 1983 yılında Yıldız Üniversitesi Vakfı’nın kuruluşunda aktif rol üst-
lendi. Aynı yıl üniversitemizde kurulmasını sağladığı IAESTE’nin 

aktif temsilciliğini yaptı. 1993’te Oxford Üniversitesi’nde yöne-
ticilik semineri aldı. 2000 yılında Hisar Sosyal Tesisleri’nin ku-
ruluşunda etkili oldu. Üyesi olduğu İstanbul Kız Liseliler Derneği 
Vakfı ile,  2004 yılı Kasım ayında Davutpaşa kampüsüne 21 kişi-
lik kız yurdu kazandırdı. Aynı yıl, Bilgisayar Mühendisliği bölümü 
öğrencilerinin oylamalarıyla son 4 dönemin en iyi hocası seçildi. 
2006 yılı ocak ayında yapılan IAESTE Malta Konferansı’nda IAES-
TE uluslararası hizmet ve başarı ödülüne layık görülen Selva Ünal 
IAESTE çalışmalarıyla 16 ülkede üniversitemizi başarıyla temsil 
etmiştir. Kendisi şimdiye kadar yaklaşık 30 öğretim üyemizin-
idarecimizin hocası olmuştur. 

Yıldızlılar dergimizin vefa köşesine çok yakışacak bir yıldızlıydı 
o. İşte böyle başlayan bir serüven beni Selva Hoca’nın hayatını 
kaleme alan Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK ile karşılaştırdı. Yazarın ken-
disinden kitabın serüveni başlıyor ve gelişiyor…
 

“SAÇLARINA YILDIZ DÜŞMÜŞ”, 
Selva ÜNAL’ın Kitabı… 

Selva ÜNAL kim mi? 103 yıllık Yıldız Teknik Üniversitesi’nin 59 
yıllık yaşamının en aktif tanıklarından o ve bu sürecin tarihinin 
yapıcılarından bir değer, bir yıldız o.
O’nun kitabının tanıtımını, 26 Ekim 2014 günü, doğum gününden 
bir gün önce (27 Ekim 1928), çok emeği olan bir tesiste, YTÜ Hisar 
Tesisleri’nde yaptık. Benim basılan 7. sözlü tarih kitabım olan bu 
kitap, diğerleri gibi, bir gönül borcu ödeme girişiminin ürünüdür.  

2004 yılında, sözlü tarihle ile ilgili projelerim üzerine çalışırken, 
2011 yılının Yıldız Teknik Üniversitesi’nin 100. Kuruluş Yılı olacağı-
nı düşünüp bir proje yapmıştım. Öğrencisi olduğum, kısa süreli de 
olsa (1980-1986) görev yaptığım bu tarihi kuruma gönül borcumu 
ödemek için 100. yıla yönelik bir çabaya girişmeliydim. Öncelik-
le kurumun yakın tarihinin bütününü görmek istiyordum. Sonra 
parçalara yönelmek daha yerinde olacaktı. Bu bütünü kim göste-
rebilirdi? Onların en iyilerinden biri Selva Hoca idi. Görüşmelere 
Selva Hoca ile başladım. 2004-2005 yıllarında kendisiyle 8 saate 
yakın kayıtlı görüşme yaptık. Selva Hoca’ya her şeyi sordum. Ak-
lıma ne geldiyse,  nasıl geldiyse sordum. O da anımsadığı kadarıy-
la ve açıklıkla anlattı. “Off the record” yapmadık. Selva Hoca ile 
görüşmeleri belli bir noktaya getirdikten sonra, Prof. Dr. Bozkurt 
GÜVENÇ, Prof. Dr. Rıfkı ARSLAN, Prof. İlhan BERKTAY ile de ka-
yıtlı görüşmeler yaptım. Bu çalışmayı bireysel bir çaba olmaktan 
çıkarıp, kurum tarafından desteklenen bir projeye dönüştürmek 
için ( 26.01.2007 - 04.12.2008)  çaba gösterdiğimi belitmek iste-
rim. Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihini Yazıyor başlıklı Projemizi 
anlatmakta ve üniversitenin desteğinin almakta etkili olamadım. 
Üniversite’nin 100. Yılı geçince, elimde olan kayıtları değerlen-
dirme düşüncesiyle, öncelikle Selva Hoca’nın kitabını yazmaya 
yöneldim. Bu konuda çocukları Deniz ve Cemil’in çalışmayı sahip-
lenmeleri çok etkili oldu.

SELVA ÜNAL HOCA ve 
“SAÇLARINA YILDIZ DÜŞMÜŞ” KİTABI ÜZERİNE

makale

   Uzm.Dr. Neşe ATACI
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Kendi adıma, çok haz duyduğum, keyifli bir çalışmaya dönüşen bu 
kitap diğer kitaplarımdan farklılıklar içeriyor. Bu çalışma önce-
likle bir kişinin, Selva ÜNAL’ın tarihini anlatan bir “kişi tarihi” ça-
lışmasıdır. Ama yaşamını 2’ye bile ayıramadığım, neredeyse ya-
şamının temel belirleyeni olan Mektep (Okul)’la (O, öyle diyordu) 
bağı, bu kurumda yaşadıklarını içtenlikle ve açıklıkla anlatışı ne-
deniyle, bu çalışma aynı zamanda “Yıldız Teknik Üniversitesi’nin 
tarihi” için de önemli bir belgedir. Fakat aynı zamanda bu çalışma 
bir “aile tarihi”, Çalışkan ve Ünal Ailelerinin Tarihi çalışmasıdır ve 
bu yanıyla da özelliklidir, değerlidir.

Ama aynı zamanda da anlatıcıların yaşamlarından kestiler dil-
lendirilirken, İstanbul’un tarihine de girildiği görülür. Bu kitap in-
celendiğinde görülecektir ki, Selva Hoca, bir “Cumhuriyet İnsanı 
ve Kadını” olarak ilginç bir fenomendir. Yalnızca Yıldız için değil, 
aile çevresi, dostları ve ülkemiz için ilginç bir fenomendir. Bir 
İngilizce Okutmanı olarak 1954 yılında 2. Kadın (Birinci, Perihan 
Hoca) olarak göreve başladığı erkek egemen bir okulda, hiç kim-
se kendisine bir görev yüklememişken, durumdan görev çıkara-
rak, özellikle öğrenci rehberliği ve sosyal faaliyetler konusunda 
bir modelin öncüsü olmuştur: Eğer YTÜ ÖREM’i konuşacaksak, 
konuşmaya Selva ÜNAL ile başlamalıyız.

Zaten sosyal girişimci böyle biridir: Rol modeldir. O, kendi ola-
naklarıyla bir şeyleri değiştirmeye soyunur. Sosyal girişimciler, 
dışarıdan bir şey beklemeden hareket etmişler, sürece müdaha-
le etmişler, inanmışlar, çalışmışlar ve başarmışlardır…

Selva Hocayı da bunların arasında saymak gerekir. Dünya Nasıl 
Değişir (Alfa Yayınları, 2009) kitabında ele alınan sosyal girişim-
cilerle ilgili bazı değerlendirmeler, Selva Hoca ile de ilişkilendi-
rilebilir:

Bir sistemi değiştirmek demek, tutumları, beklentileri ve adetle-
ri değiştirmek, güvensizliği, önyargıyı, korkuyu yenmek demek-
tir. Eski sistemler, yeni fikirleri ve bilgiyi kolayca kabul etmez-
ler…

Yoğunlaştırılmış odaklanma, uygulanabilir yaratıcılık, sistem de-
ğişikliğini ilerletebilecek, değişimin kuruluşlarda ve kültürlerde 
köklü duruma gelmesini sağlayacak kadar uzun soluklu enerji 
ister. Bazı insanlar, güdülerinin niteliğinden dolayı; yani nedeni 
anlaşılamaz saplantılarından, hareket ve büyüme yönelimlerin-
den, fikirlerinin doğruluğuna tereddütsüz inançlarından dolayı, 
bu süreci yönetmeye özellikle uygundurlar.

Selva Hoca böyledir…
Onlar, daha üstün olduklarını göstermeye çalışmazlar, yaptıkları-
nın üstün bir etik olduğuna inanırlar.

Selva Hoca, bunlardan biridir.
Peter DRUCKER, “Ne zaman bir şey başarılsa, misyon sahibi bir 
sabit fikirli tarafından başarılmıştır,” der.

Selva Hoca da, bu anlamda sabit fikirlidir.
Erzsébet SZEKERES’in dediği gibi, “Bir şeye gerçekten inanıyor-
sanız, onunla ilgilenmek, ilgilenmek, ilgilenmek zorundasınız…” 
(s: 125)

O da ilgilenenlerdendir…
Drayton’un dediği gibi, “Bazı şeyleri değiştirmek için bir fikriniz 
olduğunda, bu, diğer insanlarla da bağlantılı bir değişim anla-
mına gelir. Bu insanların iktidar konumlarını değiştiriyorsunuz. 
Onların bilgilerini, insani sermayeleri olan deneyimlerini modası 
geçmiş duruma getirmekle tehdit ediyorsunuz. Bu durumda her 
zaman sıcak karşılanamazsınız. Sosyal girişimcilerin buna hazır-
lıklı olmaları gerekir.” (164)

O, bunları göze alabilmiştir.
O’nun kitabına katkı sağlayan herkese, bir kez daha içtenlikle 
teşekkür ediyorum. Katkılarına başvuramadıklarımızın bağışla-
malarını diliyorum.

Deniz’e, Cemil’e ve Nur’a, bu sürecin içinde olan, süreci hızlandır-
mak için neredeyse katalizör görevi gören Füsun’a özellikle ve 
sevgiyle teşekkür ediyorum… Kitabın basımında gösterdikleri 
özen, kattıkları kalite için A4 Ofset emekçilerine, başta da Al-
parslan Bey’e teşekkürlerimi sunuyorum.

Selva Hoca, faaliyetlerinin hiçbirini bir beklentiyle, arkasında bir 
iz oluşsun düşüncesiyle yapmamıştır. O, inandığı, doğru bulduğu, 
okul için, öğrenciler için gerekli olduğunu düşündüğü şeyleri yap-
mıştır. Ama yaptıklarının bileşkesi, mektebin, yani Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nin tarihinde kalıcı bir ize dönüşmüştür.

Bir dörtlüğümle bitirmek isterim:

“Yaşam ölüme dedi ki;
Sevinçlerin boşunadır!
İzlere bak ardımdaki,
Ölmedim ben ölümsüzüm…”

Ölümünün üzerinden 1,5 yıl geçmiş olmasına karşın, bıraktığı iz-
lerle ölümsüzleşen Selva Hocayı sevgiyle, saygıyla ve hayranlık-
la kucaklıyorum, “İyi ki doğdun” diyorum.

Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK
(YTÜ Harita Bölümü, 1976 Yılı Mezunu)
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Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) 
Müzik Kulübü tarafından düzen-
lenen ‘Yıldızlar Yarışıyor’ müzik 
yarışmasında mühendis adayı 
müzisyenler bu kez sayıların de-
ğil, notaların dilini konuştular. Mü-
zik Kulübü öğrencileri tarafından 
duyurusu yapılan müzik yarışma-
sına ilk etapta  15 müzik gurubu 
başvuruda bulundu. Jürinin demo 
çekimleri üzerinden yaptığı de-
ğerlendirmede 8 ekip finalde ya-
rışmaya hak kazandı.

‘O SES TÜRKİYE FİNALİSTİ 
JÜRİDE’

YTÜ Davutpaşa Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen finalde 
‘Aglet,’ ‘Beyler’, ‘Ferşad Gajutti’ 
‘Helter Skelter’, ‘ABC’, ‘Yara Band’, 

‘Zıpır Band’, ‘Dikaf’ adlı müzik 
gurupları sahne aldı. Türkiye’nin 
önemli üniversitelerinde teknik 
konularda eğitim alan mühendis 
adayları bu kez müzik alanındaki 
maharetlerini sergiledi.  YTÜ öğ-
rencisi gençlerin ilgi gösterdiği 
yarışmada, gruplar gece boyun-
ca 2’şer parça üzerinden perfor-
manslarını sundular.

Ünlü Radyo Sunucusu Mesut 
Süre’nin sunuculuğunu yaptığı 
yarışmada, ekranların beğenilen 
yarışma programlarından ‘O Ses 
Türkiye’ de geçtiğimiz sene yarı 
finale kadar yükselen YTÜ İnşaat 
Fakültesi öğrencisi Rıza Sarıtaş 
ve YTÜ Sanat ve Tasarım Fakülte-
si Konservatuvar bölümü öğrenci-
si ve aynı zamanda Müzik Kulübü 

MÜHENDİS ADAYI MÜZİSYENLER YARIŞTI
Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik Kulübü’nün düzenlediği ‘Yıldızlar Yarışıyor’ isimli müzik yarışmasında, 

çoğunluğu mühendis adayı öğrenciler yarıştı. ‘Yara Band’ isimli grup birinci oldu.

yarışma

Mesut Süre
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eğitmenlerinden oluşan 4 kişilik jüri per-
formansları tek tek değerlendirdiler.

‘BİRİNCİ OLAN GRUBA SİNGLE ALBÜM’

Jüri üyelerinin değerlendirmeleri so-
nucunda Cansu Başar (YTÜ/İstatistik 
Bölümü), Gökşen Elpeze - (YTÜ/Gemi 
İnşaatı Makineleri İşletme Mühendisli-
ği), Buğra Yıldırım – (Kocaeli Üniversite-
si /Otomotiv Mühendisliği), Murat Safa 
Yanardağ’dan (Türk Alman Üniversitesi/
Deniz ve Liman İşletmeciliği) oluşan 
‘Yara Band’ adlı grup birinci olmaya hak 
kazandı.  

Grup seslendirdiği, Jessie J’nin (Jessica 
Ellen Cornish) ‘Nobody’s Perfect’ ve Ser-
tap Erener’in ‘Yanarım’ şarkılarıyla izleyi-
ciler ve jürinin büyük beğenisini kazandı. 
Yapılan değerlendirmede ayrıca, kendi 
besteleri olan ‘Sigara ve Alkol’ ve ‘Benim 
Ol’ parçalarını seslendiren ‘Beyler’ isimli 
grup ikinci, kendi besteleri olan ‘Kalaba-
lık’ ve Teoman’a ait ‘Aşk Kırıntıları’ par-
çalarını seslendiren ‘Ferşad Gajutti’ adlı 
grup üçüncü oldu.

Yarışmada 1 olan grup Single Albüm ve 
yılbaşı temalı partide sahne imkanı, 2. 
Olan grup yılbaşı temalı partide sahne 
imkanı, 3. Seçilen grup ise kulüp etkin-
liklerinde indirim ve anlaşmalı mekan ve 
müzik marketlerde indirim kazandı.
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Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik 
Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisi 
Melih Ballıkaya, doğalgaz faturalarını 
yüzde 30’a kadar düşüren öğrenebilen 
akıllı kombi cihazı Smarte’yi üretti. 
YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
(TEKNOPARK) Kuluçka Merkezi’nde 
kurduğu şirkette çalışmalarına devam 
eden Ballıkaya, 10 milyon kombi 
kullanıcısının bulunduğu Türkiye’de 2015 
yılı sonuna kadar 100 bin haneye girmeyi 
hedefliyor. Ürettiği cihazla aynı ismi 
taşıyan kuluçka şirketi Smarte ile 400 bin 
TL’lik melek yatırım alan genç girişimci 
Melih Ballıkaya geliştirdiği cihazla, 
ihracatla da büyümeyi planlıyor.

YÜZDE 30 TASARRUF SAĞLIYOR

Günümüzde insanların bütçelerinde en 
önemli payı alan vazgeçilmez harcama-
ların başında iklimlendirmenin geldiğini 
söyleyen Melih Ballıkaya, Smarte’nin bu 
konuda sağladığı akıllı çözümleri şöyle 
anlatıyor:

“Akıllı enerjide insanlar için en önemli 
nokta, içinde buldukları binanın ısıtılması 
ve soğutulması. Smarte olarak biz de bu 
noktada önemli bir tasarruf imkanı sağla-
yacak öğrenen bir iklimlendirme sistemi 
ve termostat geliştirdik.  Bu cihazın en 
önemli özelliği geçmişteki kombi kullan-

YTÜ’LÜ ÖĞRENCİDEN, 
ÖĞRENEBİLEN AKILLI KOMBİ CİHAZI İLE 

FATURALARDA YÜZDE 30 TASARRUF  
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisi Melih Ballıkaya, doğalgaz 
faturalarını yüzde 30’a kadar düşüren öğrenebilen akıllı kombi cihazı Smarte’yi üretti. YTÜ Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi (TEKNOPARK) Kuluçka Merkezi’nde kurduğu şirkette çalışmalarına devam eden Ballıkaya, 
10 milyon kombi kullanıcısının bulunduğu Türkiye’de 2015 yılı sonuna kadar 100 bin haneye girmeyi hedefliyor. 

Ürettiği cihazla aynı ismi taşıyan kuluçka şirketi Smarte ile 400 bin TL’lik melek yatırım alan genç girişimci 
Melih Ballıkaya geliştirdiği cihazla, ihracatla da büyümeyi planlıyor.

Melih BALLIKAYA

buluş
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ma alışkanlıklarını referans alarak, oto-
matik programlama imkanı sunması. Yani 
kullanıcı eve kaçta geliyor, hangi saat-
lerde daha yüksek ısı kullanıyor gibi tüm 
deneyimleri referans alarak, otomatik bir 
program çıkarıyor. Öğrendiği bu detayla-
rı da kullanarak, kombiyi doğru kullanıp, 
yüzde 30’a kadar tasarruf sağlıyor.”

HAVA DURUMUNA GÖRE,
 ISI AYARINI YAPACAK KADAR 

AKILLI

Smarte ile tasarruf miktarını kullanıcıla-
rın da belirleyebileceğini aktaran Ballı-
kaya, hedeflenen tutarın programlanma-
sıyla, faturanın belirlenen meblağ kadar 
gelmesinin sağlanabileceğini de aktarı-
yor. “Smarte geçmiş aylardaki doğalgaz 
kullanım miktarlarına bakarak gelecek 
faturanın ne kadar olacağını da TL olarak 
tahmin edebiliyor,” diyen Melih Ballıkaya, 
cihazın aynı zamanda; evin ne kadar sü-
rede ısınacağını hesaplayabildiğini ve 5 
günlük hava tahminlerine göre ısı ayarları 
konusunda kullanıcıları uyardığını da söy-
lüyor.

Peki bütün bunlar nasıl oluyor? Bu 
konuda, internete bağlı olan Smarte’nin 
diğer nesnelerle konuşabildiğini söyleyen 
Melih Ballıkaya, nesnelerin iletişimi 
olarak literatüre giren bu konunun, 
geleceğin en önemli alanlarından biri 
olacağını da söylüyor. Smarte’nin öğrenen 

iklimlendirme ve kombi sistemi ile en eski 
teknolojilerin de çok basit eklemelerle 
akıllanacağını aktaran Ballıkaya, Smarte 
sistemi hakkında ise şu bilgileri veriyor:

“Smarte sistemi üç parça cihazdan olu-
şuyor. Çok fazla yer kaplamayan ve çok 
özel bir şekilde tasarlanan bu cihazlardan 
biri modeme bağlanıyor, diğeri kombiye 
takılıyor. Üçüncü cihaz ise evde görünür 
bir yere konumlandırılıyor. Birbirleriyle 
konuşabilen bu üç cihaz, mobil uygulama-
larla cep telefonu ve tabletle de kontrol 
edilebiliyor. Böylece kullanıcıların kombi-
lerine uzaktan erişerek, kontrol etmeleri 
mümkün oluyor.” 

YURTDIŞINDA DA BÜYÜYECEK

Üretimi Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi’nde gerçekleştirilen Smarte’ın 
aylık 25 bin adet üretim kapasitesi bulu-
nuyor. Almanya’da büyük bir enerji şirke-
tinin ürünlerini istediğini belirten Ballıka-
ya, yurtdışına yönelik hedeflerini ise şöyle 
anlatıyor: 

“Ürünlerimizi ilk etapta Almanya’ya su-
nacağız. Dubai’den de talep alıyoruz. Ön-
celikli hedefimiz Balkanlar ve Ortadoğu 
ülkeleri. Ürünün perakende satış fiyatı 
yaklaşık 200 TL olacak. Bundan sonra da 
iklimlendirme üzerine başka bir ürünümü-
zü pazara sunmayı planlıyoruz. Bu ürün ise 
klimaları kontrol etmek üzerine olacak.”

Melih Ballıkaya kimdir?
Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Elekt-
rik Mühendisliği Bölümü’nde okuyan 
Melih Ballıkaya, geçtiğimiz yıllarda Da-
nimarka’daki bir enerji laboratuvarında 
çalıştı. Türkiye’ye geri döndüğünde ise 
solar enerji üzerine çalışmalara başladı. 
Telekom sektörüne yönelik baz istasyon-
larına enerji tasarrufu sağlayan ürünler 
geliştiren Ballıkaya, evlerdeki eski tip 
kombileri tasarruflu hale getiren bir ürün 
geliştirmeye karar verdi. Bunun üzerine 
KOSGEB’in AR-GE inovasyon desteğin-
den de yararlanan genç girişimci, Sanayi 
Bakanlığı’ndan da aldığı toplam 350 bin 
TL’lik destekle Smarte’yi kullanıma sundu.
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YTÜ Öğrenci Kulüplerinden Çevre Kulübü’nün Bu Sene 4.’sünü Düzenlediği Yeşil Sektör 2015’de
 ‘Sürdürülebilir İş’ Konuşuldu. Akademisyenler, Öğrenciler ve Sektör Temsilcilerini Buluşturan Etkinlikte, Geri 

Dönüşüm Eşyalarından Oluşturulan Sergi İse Büyük İlgi Gördü. 

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Çevre Kulübü’nün dü-
zenlediği ‘Yeşil Sektör 2015’de sektörün önde gelen 
firmaları, öğrencilerle buluştu. YTÜ Rektörü İsmail Yük-
sek, büyüme hedefinin yanında sürdürülebilir iş konsep-
tine dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. 

Bu yıl 4.’sü düzenlenen ‘Yeşil Sektör 2015’ YTÜ Davutpa-
şa Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. ‘Sür-
dürülebilir İş’ ana temasıyla düzenlenen seminerde, iş 
dünyasının devleri öğrencilerle bir araya geldi. Etkinliğe 
YTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Çevre ve Şehircilik 
Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, 
YTÜ İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Demir, 
akademisyenler, çok sayıda öğrenci ve sektör temsilcisi 
katıldı.  

“ÖN YARGI DEĞİL BİLİMSELLİK KONUŞMALI”
Etkinlikte konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İsmail Yüksek, Türkiye’nin büyüme hedeflerine 
ulaşırken sürdürülebilir bir iş konseptini yakalaması ge-
rektiğini ifade etti. 

SEKTÖRÜN DEVLERİ 
‘SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ’İ KONUŞTU
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Son dönemde tartışma konusu olan Hidroelekt-
rik Santraller konusuna değinen Rektör Yüksek, 
HES’lerin enerji sağlama açısından önemli oldu-
ğunu belirterek, direk karşı çıkmak ya da destek-
lemenin yanlış olacağını ifade etti. Yapılan yorum-
ların bilimsel araştırmalara dayanması gerektiğini 
ifade eden Yüksek, açıklamaların ve tepkilerin ön-
yargı yerine bilimsel temellere dayanması gerek-
tiğini ifade etti. Yüksek, HES’lerin doğal yaşamı 
etkilememesi gerektiğini belirtti. 
Açılış konuşmalarının ardından seminer oturum-
larına geçildi. Seminerde ‘Sürdürülebilir Çevre ve 
Enerji Yaklaşımı ve Yeşil, Sürdürülebilir İş’  konu-
ları masaya yatırıldı. Açık oturum konsepti ile öğ-
rencilerin “yeşil iş” konusunda farklı bakış açıları 
kazanmasını hedefleyen Çevre Kulübü, etkinlikte 
önceki yıllardan farklı olarak alanında önemli pro-
jelerin Yeşil Sektör 2015 etkinliğinde tanıtımı ya-
pıldı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ, YEŞİL BİNA,  
YEŞİL KİMYA,  İNOVASYON”

Bu sene “Sürdürülebilir İş” sloganıyla gerçekleşti-
rilen programa Türkiye’nin farklı illerinden bir çok 
mühendislik öğrencisi katıldı. Yeşil Sektör 2015  
firmalar ve öğrencileri buluşturup sektör hakkın-
da bilgi paylaşımı sağladı. Bu seneki etkinlikte   
katılımcı firma sayısı arttırılıp hitap edilen alan da 
genişletildi.

Yeşil Sektör 2015’in ana konuları ise şu şekilde 
oldu. 

•   İnşaat (Yeşil Binalar)
•   Çevre 
•   Yeşil Kimya (Tarım)
•   Sürdürülebilir Finans (Yeşil Ekonomi)
•   Alternatif Enerji
•  Taşıtlarda Enerji Verimliliği(Otomotiv)
•   İnovasyon
•   İş Sağlığı ve Güvenliği

‘SODA ŞİŞİSENDEN AYNA, 
            TOST MAKİNESİNDEN RAHLE’ 
YTÜ Çevre Kulübü üyelerinin yaptığı geri dönü-
şüm sergisi büyük ilgi gördü. Sergide yer alan ütü 
masasından yapılan boy aynası, soda şişeleriyle 
süslenmiş ayna, tost makinesinden dönüştürülen 
rahle, dergi atıklarından yapılan sehpa, tavadan 
yapılmış çalgılar büyük beğeni topladı. 

Etkinlikte İzaydaş Yakma Tesisi Müdürü Şahan 
Dede, Anadolu Cam Çevre Uzmanı Kübra Eriçyel, 
Change.Org Türkiye Direktörü Dr. Uygar Özesmi, 
YTÜ Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Bestamin Özkaya, Doç. Dr. Kaan Yetilmezsoy, Ga-
ranti Bankası Sürdürülebilirlik Yönetmeni Ceren 
Solak Yılmaz gibi pek çok konuşmacı sunum yaptı. 
Etkinlikte ayrıca, Erke Green Akademy sertifikalı 
leed eğitimi ve Kariyer.Net ise sertifikalı kariyer 
eğitimi verdi.   
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Yıldız TTO Tübitak Desteği Almaya Hak 
Kazanmış İlk 10 Teknoloji Transfer Ofisi 
arasındadır Üniversitemizde Ar-Ge, Pro-
je, Patent kültürünü nasıl artırabiliriz dü-
şüncesinden hareketle tohumları atılan 
ve TÜBİTAK tarafından desteklenen ilk 10 
TTO arasında bulunan Yıldız TTO, kurul-
duğu ilk günden itibaren artan bir ivme ile 
faaliyetlerine devam etmektedir.

YTÜ’nün Sanayiye Açılan Yüzü
Üniversitemizde gerçekleşen bilimsel 
araştırmalar neticesinde ortaya çıkan bu-
luş ve yenilikçi ürünlerin ticarileşmesi ve 
bunların ülke ekonomisine kazandırılması 
konusunda çalışmalar yürütülmektedir.
Birçok farklı paydaşa hizmet veren Yıldız 

TTO bünyesinde; Kurumsal İletişim, Proje 
Destek, Üniversite-Sanayi İşbirliği, Fikri 
Mülkiyet ve Girişimcilik birimleri bulun-
maktadır. Bu birimlerde toplam 10 uzman, 
5 Akademik danışman ve 3 kişilik idari 
personel hizmet vermektedir. 

KURUMSAL İLETİŞİM BİRİMİ; TTO’nun, 
üniversite içi ve dışında farkındalığını ar-
tırmak için çalışmalar yürütmektedir. Bu 
kapsamda ihtiyaç duyulan her türlü eği-
tim ve toplantıyı da organize etmekte ve 
duyurularını yapmaktadır.  

HAYALDEN GERÇEĞE, FİKİRDEN PROJEYE 
DÖNÜŞÜMÜN ADRESİ

YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), Proje Destek Ofisi’nden devraldığı entelektüel mirasla 2013 yılında 
TÜBİTAK desteği ile kurulmuştur. Üniversitemizdeki akademik bilgi birikiminin sanayiye aktarılması 

amacıyla oluşturulmuş bir arayüz niteliği taşıyan TTO, başta YTÜ akademisyenleri, öğrencileri ve mezunları 
olmak üzere, tüm araştırmacılara, sanayi kuruluşlarına ve girişimcilere hizmet vermektedir. İki yıl gibi kısa bir 

sürede Sayın Rektörümüzün de desteğiyle 20 kişilik bir ekiple en iyi TTO’lar arasında yerini almıştır.

tanıtım
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Üç aylık periyodlarla yayınlanan Gazetto ve 
ayda bir yayınlanan Gazetto E-bülten ile pay-
daşlar düzenli olarak bilgilendirilmekte ayrı-
ca Yıldız TTO, tüm sosyal ağlarda bu kullanıcı 
adıyla aktif olarak temsil edilmekte tüm gün-
cel duyurular bu mecradan takipçilerle payla-
şılmaktadır. 

PROJE DESTEK BİRİMİ; Üniversitemiz aka-
demisyenlerinin ulusal/uluslararası destek 
programlarına katılımlarının arttırılması ve 
proje yapabilmeleri adına; bilgilendirme, yön-
lendirme ve proje yazım konusunda destek 
sağlamaktadır.

Ulusal ve Uluslararası Destek Programları 
ile ilgili tüm süreçleri yürütmek, proje önerisi 
yazma ve raporlama, projelerin revize edilme-
si konularında destek vermekle birlikte hibe 
programları ile ilgili eğitimler ve bilgilendirme 
toplantıları da düzenleyerek üniversitemizde-
ki proje motivasyonunun arttırılmasını amaç-
lanmaktadır.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ BİRİMİ; 
Üniversitemizdeki bilimsel potansiyelin, sana-
yiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesi-
ni ve bölgedeki firmaların Ar-Ge faaliyetlerine 
yönlendirilerek, akademisyen ile sanayici ara-
sında sürdürülebilir işbirliğini sağlamayı he-
deflemektedir. Bu kapsamda yıl içinde bir çok 
akademisyen sanayide görevlendirilerek, bilgi 
ve tecrübelerini sanayiye aktarmaktadır.

FİKRİ HAKLAR BİRİMİ; YTÜ araştırmacıları, 
akademisyenleri ve öğrencileri  başta olmak 
üzere tüm araştırmacıların, fikri mülkiyet hak-
larının korunması için çalışmaktadır. Bu konuda 
farkındalık oluşturma, lisanslama ve ticarileş-
tirilme hizmetlerini gerçekleştirmektir.Fikri 
mülkiyet hakları konusunda eğitim ve seminer-
ler düzenleyen birim, aynı zamanda üniversite-
de bu konuda yapılan tüm çalışmaları tek bir 
merkezde toplayarak düzenli olarak güncellen-
mesi işlevlerini de yerine getirmektedir. 

GİRİŞİMCİLİK BİRİMİ VE KULUÇKA 
MERKEZİ; Üniversitemiz akademisyenleri ve 
öğrencileri başta olmak üzere; tüm araştırma-
cılar ve öğrencilere yönelik için, proje fikirlerini 
şirket kurma yoluyla ticari değere dönüşmesi 
için gereken altyapı ve danışmanlık hizmetini 
sağlamaktadır.

Girişimcilere kurumsal yönetim, hukuki ve mali 
konularda danışmanlık ve mentörlük hizmeti 
sağlayan birim diğer taraftan girişimcilik kül-
türünün yaygınlaştırılmasına yönelik yarışma-
lar, etkinlikler ve toplantılar düzenlemektedir. 
55 girişimci Kuluçka Merkezinin mevcut imkan-
larından yararlanmaktadır.
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Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yapı Kulübü’nün düzenlediği ‘Civil İstanbul 2015’, inşaat sektörünün önde 
gelen isimleri ve akademisyenler ile öğrencileri bir araya getirdi. 

YTÜ Yapı Kulübü tarafından bu yıl 4.’sü 
düzenlenen uluslararası ‘Civil İstanbul 
2015’ inşaat mühendisliği konferansı 4-5-
6 Mart tarihlerinde Davutpaşa Kampüsü 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleş-
tirildi. Etkinliğe YTÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Yusuf Ayvaz, Güngören Belediye 
Başkanı Şakir Yücel Karaman, inşaat sek-
törünün önemli isimleri, akademisyenler 
ve öğrenciler katıldı. Etkinliğe, 10 ülke, 20 
farklı şehir 30 üniversiteden yaklaşık 600 
inşaat mühendisi adayı öğrenci yer aldı.  
Konferans öncesi sahne alan “Patron Çıl-
dırdı” Müzik Grubu sahne performansı ile 
salondan büyük alkış aldı. 

     “KENTSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE 
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 

ÇOK ÖNEMLİ”
Konferansın açılışını YTÜ Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Yusuf Ayvaz yaptı.

YTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf 
Ayvaz, günümüzde inşaat sektörünün                
sosyo-ekonomik yapının gelişmesinde ve 
yaşam kalitesinin artırılmasında önemli 
bir etkiye sahip olduğunu ifade etti. Son 
zamanlarda inşaat sektörüne ilişkin yapı-
lan uluslararası zirvelerin çoğunun sonuç 
bildirgelerinde kentsel sürdürülebilirlik 
ve sürdürülebilir insan yerleşimleri geliş-
mesinin öneminin vurgulandığını anlatan 
Ayvaz, “Bu doğrultuda, yerleşimlerin sür-
dürülebilir olabilmesinde, inşaat mühen-
disliği uygulamalarının ve eğitiminin öne-
mi ortaya çıkmaktadır.” ifadesini kullandı. 
Toplumlar için sürdürülebilirlik kavramı-
nın öneminin, sürekli artan nüfus ve artan 
toplum gereksinimleri, azalan doğal kay-
naklar, iklim değişiklikleri gibi yaşamı teh-
dit eden koşullar nedeniyle her geçen gün 
arttığını aktaran Ayvaz, “İnşaat mühendis

İNŞAAT SEKTÖRÜ 
“CIVIL İSTANBUL 15”DE BULUŞTU

etkinlik
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liğinin tüm çalışma alanları, toplumların 
artan gereksinimlerine çözüm getirirken 
sürdürülebilir gelişme kavramında hayati 
bir önem taşımaktadır. Bu nedenle, bu-
günün ve geleceğin inşaat mühendisleri-
ne sürdürülebilir gelişme sürecinde çok 
önemli görevler düşmektedir. Bu bilgiler 
ışığında, bir inşaat mühendisliği proje-
sinin gereksinime ürettiği çözüm, aynı 
zamanda çevre için ve toplum için en iyi 
olanı olmalıdır.” şeklinde konuştu.   

“İNŞAAT MÜHENDİSLERİ LİDERLİK 
YAPMALIDIR”

İnşaat mühendislerinin, insan yaşamının 
kalitesini etkileyecek toplumsal değişik-
likleri öngörmek için diğer ilgili disiplinler 
ile iletişim kurması ve ortak olması ve li-
derlik yapması gerektiğini anlatan Ayvaz 
şunları söyledi: “İnşaat mühendislerinin, 
kendi başlarına mühendislik sorunlarında 
karar verebilecek ve bu kararı uygulama 
imkânlarını geliştirebilecek bir mühendis 
bakışı kazanmış olmaları, sorunu anlama, 
çözülmüş ya da çözülecek sorunlarla kar-

şılaştırma ve sorun çözme yöntemlerinin 
sentezini yapabilme yeteneklerinin geliş-
miş olması demektir.” 
Etkinlikte konuşan Güngören Belediye 
Başkanı Şakir Yücel Karaman, çalışmala
rından ötürü YTÜ Yapı Kulübü’nü tebrik 
etti. Karaman, “Bizler buradan çıkacak 
sonuçları alanda kullanan kişileriz. Sizler 
mühendis olarak bu güzellikleri tasarlaya-
caksınız biz de alanda kullanacağız.” dedi. 
İnşaat mühendisliğini en kadim meslek-
lerden biri olarak gördüğünü belirten 
Karaman, “İnsanlığın yaratılışı ile beraber 
barınma ihtiyacını karşılamak için mü-
hendislik başlamış ve bugüne gelmiş. Her 
alanda zaman değiştikçe, insanın değişik 
ihtiyaçları olmuş. Bu ihtiyaçlara çözüm 
içinde mühendisler çıkan sorunları çöz-
meye çalışmış, yeni çözümler üretmiş. Biz 
de onları kullanıyoruz. Ben de bir mühen-
disim belki inşaat mühendisi değil ama 
mühendisin amacı, insanın hayatını kolay-
laştırmaktır” diye konuştu.
 
Açılışın ardından konferans oturumlarına 
geçildi. Oturumlarda,  STFA Kurumsal 
Risk ve Yönetim Sistemleri Müdürü Cahit 
Emre Kısacık ‘Uluslararası Bir İnşaat 
Firmasında Ana Süreçler’, Hilti Türkiye ve 
Orta Asya Ceo’su Mehmet Kalay ‘Sektörde 
Farklı Yönelim’, Yapı Merkezi’nden Prof. 
Dr. Müh. Ergin Arıoğlu, Dr. Müh. Burak 
Gökçe, Yüksek Müh. Fatma S. Malcıoğlu, 
Büyükçaplı Denizaltı Tünelleri’ gibi pek 
çok önemli isim ve konuda sunumlar 
yapıldı.

REKTÖR YÜKSEK KAPANIŞ 
YEMEĞİNDE ÖĞRENCİLERLE 

BULUŞTU
Yapı Kulübü üyeleri konferansın ardın-
dan katılımcıların onuruna akşam yemeği 
düzenledi. Yıldız Hisar Tesisleri’nde dü-
zenlenen yemeğe YTÜ Rektörü Prof. Dr. 
İsmail Yüksek de katıldı. Yüksek öğrenci-
lerle tek tek ilgilendi. Öğrencilerin sorun-
larını ve taleplerini dinleyen Yüksek, yurt 
dışından katılan inşaat mühendisi adayla-
rını Erasmus programı dâhilinde YTÜ’ye 
davet etti. Yapı Kulübü üyeleri yemeğin 
ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü se-
bebiyle kadınlara gül dağıttı.  

6 İNŞAAT BÖLGESİNE 
8 TEKNİK GEZİ

Konferansın ardından etkinliğe katılan 
öğrenciler, Avrasya Tüneli, Vodafone Are-
na, Üsküdar- Çekmeköy Metrosu Altuni-
zade Şantiyesi, Maslak 1453 Konut Pro-
jesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü İnşaatı, 
Yapı Merkezi Prefabrikasyon Tesisi’ne 8 
ayrı teknik gezi düzenledi. 
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Yıldız Teknik Üniversitesi’nde eğitim alan Kırgızistanlı rektör yardımcıları ve profesörler, eğitim sonunda 
YTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek’e yöresel Kırgız kıyafeti armağan ettiler. 

Kırgızistan Devlet İnşaat Ulaştırma Mimarlık Üniversitesi 
ve Kazakistan Üniversitesi eğitimcileri, Yıldız Teknik Üni-
versitesi (YTÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (SEM)’deki eğitim-
lerini tamamladılar.   

YTÜ-Yıldız SEM tarafından Bologna süreci kapsamında 72 
saatlik yönetici eğitimi alan Kazakistanlı ve Kırgız Rektör 
yardımcıları ve profesörler, ayrıca YTÜ-TÖMER yabancı-
lara yönelik Türkçe eğitimi, YTÜ-Yıldız SEM&BELGETÜRK 
ISO-9001 kalite eğitimi programlarını da tamamladılar. 

Kırgızistan Devlet İnşaat Ulaştırma Mimarlık Üniversitesi 
Rektör Yardımcıları, eğitim programının sonunda YTÜ Rek-
törü Prof. Dr. İsmail Yüksek’e Kırgızistan yöresel kıyafetle-
rini armağan ederek, teşekkür ettiler.

REKTÖR YÜKSEK’E KIRGIZ KIYAFETİ 
ARMAĞAN ETTİLER
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Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Eğitim ve Bilişim Teknolo-
jileri Kulübünün (EBİLTEK) düzenlediği 5 hafta Java eğitimi, 
Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri kadar diğer üniversite 
öğrencileri tarafından da büyük ilgi gördü. Eğitmenliklerini 
Yıldız Teknik üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloji-
leri Eğitimi bölümü 3. sınıf öğrencilerinin gerçekleştirdiği 
eğitime katılan öğrenciler, yine kendileri gibi öğrenci olan 
arkadaşlarından programlama dili öğrenirlerken, geleceğin 
eğitmenleri de deneyim kazanmış oldular. 5 haftalık eğitim 
süreci sonunda, eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere 
sertifikaları teslim edildi.

Eğitim süreci sonunda eğitim alan öğrenciler, “teknik an-
lamda kendilerini geliştirmenin yanı sıra, kendileri de öğren-
ci olan eğitmenlerin, eğitim ortamına farklılık ve dinamizm 
kazandırdığını belirttiler. Öğrencilerin bu tutumundan mem-
nun olduklarını söyleyen eğitmenler ise, eğitimi başlatma 

amaçlarının, bu alanla ilgilenen öğrencilere programlama 
konusunda yön vermek olduğunu söyleyip, aynı dili konuş-
tukları öğrencilerle interaktif bir program gerçekleştirdik-
lerini belirttiler. 

YTÜ’DE ÖĞRENCİDEN ÖĞRENCİYE 
EĞİTİM 

YTÜ EBİLTEK Öğrenci Kulübü’nin Java eğitimine katılan öğrenciler Java programlama dilini öğrenirken, 
geleceğin eğitimcileri de deneyim kazandılar.
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Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rüzgar Enerjisi Kulübü (REK) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen 
‘Rüzgar Günleri 15’ etkinliği 17-18 Mart tarihlerinde Beşiktaş Kampüsü Oditoryum’da gerçekleştirildi. 

Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, sektör profesyonelleri, kamu 
kurumlarından yetkililer ve öğrenciler bir araya geldi.

Etkinliğin açılışında konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek,  enerjinin ülkelerin gelişmişlik 
düzeyini ortaya koyan bir kavram olduğunu vurguladı. 

“EN BÜYÜK SORUNUMUZ ENERJİ İSRAFI”
Ortadoğu’da bir çok sorunun enerji kaynaklı olduğunu belir-
ten Yüksek, bölgede yaşanan bir çok gelişmenin yine bu ener-
ji kaynakları ile ilgili olduğunu aktardı. 
Türkiye’nin ithalatında en önemli payın enerji olduğunu akta-
ran Rektör Yüksek, buna rağmen enerji israfının da ülke eko-
nomisi için en büyük sorun olduğunu bildirdi. 
Rektör Yüksek, Rüzgar enerjisinin en önemli enerji kaynak-
larından biri olduğunu ve gençlerin bu alanla ilgilenerek bir 
kulüp kurup bu çatı altında hareket etmesinin bu ülke için 
enerjide yapılabilecek önemli bir hareket olduğunu vurgu-
ladı. Rüzgar enerjisine olan ilginin arttırılması yönünde olan 
bu etkinliğin markalaştığını ve destek görmesi gerektiğini 
belirterek etkinliği düzenleyen öğrencilere teşekkür etmek 
adına Davutpaşa Kampüsüne Ihlamur ağacı ormanı yapmak 
istediğini söyledi.

YTÜ’DEN ÇAĞRI 
‘RÜZGARIN SESİNE KULAK VER’
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“KİŞİ BAŞINA DÜŞEN ENERJİ TÜKETİM 
MİKTARI GELİŞMİŞLİĞİ GÖSTERİR”

YTÜ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül 
Akdoğan Eker, artan sanayileşmenin beraberinde enerji 
tüketimini de getirmektedir. Çağımızda kişi başına düşen enerji 
tüketimi miktarı bir gelişmişlik göstergesidir, amaç kişi başına 
düşen enerji miktarını artırmak değil, bir birim enerji ile en 
fazla üretimi ve refahı yaratmak olmalıdır.” dedi. Akdoğan Eker, 
insanların sadece enerjiyi elde etmek değil, enerjide seçicilik 
yaparak çevrenin korunmasını da sağlama eğiliminde olması 
gerektiğine vurgu yaptı. 

Rüzgar Enerjileri Kulübü Danışmanı Doç. Dr. Zehra Yumurtacı 
ise, enerjinin sanayileşmenin altyapısı ve günlük hayatın vazge-
çilmez bir unsuru olduğunu belirterek, sanayi, ulaştırma ve konut 
gibi sektörlerde kullanılan enerjinin vazgeçilmez bir kaynak ol-
masının yanı sıra üretim, çevrim, iletim ve tüketim esnasında bü-
yük oranda da çevre kirlenmesine yol açmakta olduğunu aktardı.  

“YENİLENEBİLİR ENERJİYE 
 YÖNELMELİYİZ”

Günümüzde enerji kaynaklarının dışa bağımlı, tükenebilir 
oluşu ve çevresel etkiler sebebiyle ülkeler için güvenli, yeterli 
miktarda, ucuz ve temiz enerji üretmenin ekonomik ve sosyal 
hayatta temel problemler arasında yer aldığını belirten Doç. 
Dr. Yumurtacı, çevresel etkileri az olan yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönelişin her bakımdan avantajlı olduğunu ve 
bu alanda en çok kullanılan enerjinin rüzgar enerjisi olduğunu 
bildirdi. 

Etkinlikte konuşan YTÜ mezunlarından Dünya Sürdürülebilir 
Enerji Enstitüsü(WSEIN) Başkanı Gökhan Yıldırım, enstitüden 
ve dünyada sürdürülebilir enerjinin yeri ve gelişiminden bahsetti. 
Marmara Üniversitesi Enerji Anabilim Dalı Başkanı, Dünya 
Rüzgar Enerji Birliği Başkanı (WWEA), Türkiye Yenilenebilir 
Enerji Birliği (Eurosolar-Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Tanay Sıdkı UYAR ise, Enerjide yeşil çözüm , yüzde 100 
yenilenebilir enerji adlı konuşmasında çözümün yüzde yüz 
yenilenebilir enerjide olduğunu söyleyerek, Türkiye’nin yeterli 
yenilenebilir enerji kaynağına sahip olduğunu ve kullanımının 
teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ağaoğlu Enerji Gurubu’ndan Derya Deniz YILMAZ da rüzgar 
santrallerinin kurulum aşamasındaki finansal süreçten ve karşı-
laşılan bürokratik güçlüklerden bahsetti.
Rüzgar Enerjisi Danışmanı Şule ERKOÇ  bir rüzgar enerji santra-
linin nasıl ve ne şekilde kurulacağını adım adım ele alarak girişim-
cileri bilgilendirdi.
İkinci gün yapılan oturumlar 18 Mart şehitlerini anmak için 1 da-
kikalık saygı duruşu ve  İstiklal Marşı okunmasının ardından baş-
ladı.

Etkinlikte konuşan KINTECH Engineering Ülke Müdürü İskender 
Kökey 20 GW’a giden yolda nisan 2015 ve sonrasını, rüzgar hızı  
ölçüm ekipmanlarını ve rüzgar ölçümlerinin yapılma aşamalarını 
anlattı.
General Electric’ten Burak Yakın Rüzgar Enerjisinde micrositing 
uygulamalarını özetledi.
Etkinlikte YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) girişimcisi YTÜ’nün 
yeni mezunlarından Ömür Can SARI da katıldı. Sarı konuşmasın-
da yaptığı projelerden ve fikirlerinden bahsederek rüzgar enerji-
sinde girişimcilik konusunda genç girişimcileri daha aktif olmaya 
davet etti.
Etkinlikte konuşan bir diğer kişi ise Çaba Endüstri Proje Planla-
ma Uzmanı Dr. Ahmet Yasin Demirhan oldu. Demirhan Türkiye’de 
rüzgar enerjisi potansiyelinin pompa depolamalı hidroelektrik 
santraller ile elektrik şebekesine entegrasyonu hakkında katı-
lımcılara bilgi verdi.

SIEMENS’ten Gaye Gümeli rüzgar santrallerinde kullanılan jene-
ratörler hakkında bilgi verdi.
Rüzgar Enerjisi Kulübü kurucu üyesi Doğukan Küçükşahin de ku-
lübün kuruluş hikayesini, amacını ve kariyerinde dönüm noktası 
olan kararlarını öğrenci arkadaşlarıyla paylaştı.
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Yıldız Teknik Üniversitesi, Uluslararası 
Stratejik Yönetim ve Yöneticiler Derneği 
ve Gebze Teknik Üniversitesi’nin katkıla-
rıyla ICLTIBM-2014 (4. International Con-
ference on Leadership, Technology, Inno-
vation and Business Management 2014) 
konferansı Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 
düzenlendi.

Liderlik, teknoloji, inovasyon ve işletme 
yönetimi alanlarındaki; teorik, deneysel 
ve uygulamalı olmak üzere tüm yeni ge-
lişme ve araştırmaların değerlendirildiği 
ICLTIBM-2014 konferansında uluslarara-

sı araştırmacılar, iş adamları, yöneticiler, 
akademisyenler ve bilim adamları bir 
araya geldi. Konferans sırasında kendi 
çalışma ve araştırmalarını sunarak iş-
letme yönetimi alanına katkıda bulunan 
katılımcılar, işletme alanında çalışan ve 
işbirliğine gönüllü diğer katılımcılarla 
ilişkiler geliştirme ve uluslararası ağlara 
katılma fırsatları elde ettiler. Konferans-
ta aralarında Amerika Birleşik Devletleri, 
Arnavutluk, Birleşik Krallık, Cezayir, Çek 
Cumhuriyeti, Endonezya, Fas, Hindistan, 
İran, İsveç, İtalya, Kuveyt, Letonya, Lit-
vanya, Malezya, Pakistan, Polonya, Ro-

manya, Rusya, Slovak Cumhuriyeti, Suudi 
Arabistan,  Ürdün ve Türkiye’nin bulundu-
ğu 24 ülkeden konuşmacılar bildirilerini 
sundular.

Rektör Yüksek: “Sadece Türkiye Değil 
Dünyamıza karşı da sorumluluklarımız 
var” Konferansın açılış konuşmaların-
da; söz alan YTÜ Rektörü Prof Dr.İsmail 
Yüksek, 2023’te hedeflerinden olan 
dünyanın ilk 10 ekonomisinde yer almak 
yolunun inovasyondan geçtiğini belirtti. 
Üniversitelerin sadece teknik personel 
değil, inovatif düşünen nitelikli liderler 

REKTÖR YÜKSEK: ÜNİVERSİTELER 
İNOVATİF DÜŞÜNEN LİDERLER 

YETİŞTİRMELİ

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen ICLTIBM-2014 Uluslararası Konferansında, liderlik, teknoloji, 
inovasyon ve işletme yönetimi alanlarındaki  gelişmeler değerlendirildi. 
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yetiştirmesi gerektiğini söyleyen Yüksek 
“Teknolojiyi iyi bilen, alanında uzman ki-
şiler, ülkenin kalkınmasına katkı sağlaya-
cak. Ülke olarak amacımız Türkiye’nin yanı 
sıra, dünya yönetimine de katkıda buluna-
rak, daha yaşanılır bir dünya oluşturmak-
tır. Sadece kendimiz için değil çevremiz-
de ve insanlara faydalı işler yapmaktır. 
Biz üniversiteler bu konuda da stratejimi-
zi belirlemiş ve bu yolda çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz” dedi. 

Prof. Zehir: İnovasyon Fantezi değildir 
Açılış konuşmasında söz alan bir diğer 
isim, ICLTIBM-2014 Başkanı ve Yıldız 
Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-

titüsü Müdürü Prof. Dr. Cemal Zehir, ino-
vasyonun gerekliliğine dikkat çekerken, 
inovasyon yoluyla nasıl rekabet avantajı 
elde edilebileceğinin sırlarını anlattı. İno-
vasyonun bir fantezi olmadığına, bir zo-
runluluk olduğuna vurgu yapan Prof. Zehir 
Thomas Edison’un “Satılamayan hiçbir 
şeyi icat etmek istemem. Satış kullanıla-
bilirliğin kanıtıdır, kullanılabilirlik ise ba-
şarı getirir” sözlerini hatırlattı. 

Açılış konuşmalarında Uluslararası Stra-
tejik Yönetim ve Yöneticiler Derneği Baş-
kanı ve Gebze Teknik Üniversitesi İşletme 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oya Erdil ve Hu-
awei Telekomünikasyon şirketinin IT Çö-

züm Müdürü Alimu Ablimit de söz aldılar.
Sektör devleri inovatif çalışmalarını an-
lattılar

Konferansta, 40 milyar doların üzerinde 
yıllık cirosu ile dünya genelinde 150 bin 
çalışanıyla Fortune Global 500’de 285. sı-
rada yer alan ve 170 ülkede faaliyet göste-
ren Huawei Telekomünikasyon şirketinin 
IT Çözüm Müdürü Alimu Ablimit teknoloji 
ürünlerinde inovatif tasarımların önemini 
ve nasıl gerçekleştirildiğini anlattı. 

Araştırma geliştirme faaliyetleri ve 
girişimcilik hakkında bilgi ve tecrübe-
lerini aktaran Mir Holding ve Uluslara-
rası Teknoloji Birliği Başkanı Ibrahim 
Mirmahmutoğulları özellikle mühendis-
lik disiplinlerini de devreye sokarak bir 
domates tohumundan 16 bin adet do-
matesi elde ettikleri çalışmayı paylaştı. 
Mirmahmutoğulları’nın sunumu görseller-
le desteklediği sunusu büyük ilgi çekti. 

Dentsu Aegis Network Dijital Teknolojiler 
Müdürü Zafer Çelik’in dijital gelişmelerin 
pazarlama faaliyetleri üzerindeki etkisi-
ne, dijital yeniliklerin pazarlama faaliyet-
lerini nasıl şekillendirdiğine ve Türk firma-
ların bu konularda yabancı işletmelerle 
rekabet edebilmeleri için yapması gere-
kenlere değindiği konuşması takip etti.

Halk Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü 
Nurullah Okur ise konuşmasında sigorta 
piyasasındaki eğilimler, yeni gelişen ticari 
faaliyetler ve teknolojik eğilimler hakkın-
da bilgi verdi.
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ORYANTİRİNG’İN YILDIZLARI

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin en 
aktif ve etkili öğrenci kulüplerinden 
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) 
Öğrenci Spor Kulübü, başarılarıyla 
adından söz ettirmeye devam edi-
yor.  

Pek çok spor alanında olduğu gibi 
oryantringde de iddialı olan YTÜ 
Öğrenci Spor Kulübü, bu iddiasını, 
Burdur’da gerçekleştirilen 1. Kade-
me Dilay - Cem Kerman Oryantiring 
Yarışı’ndaki dereceleriyle pekiştir-
di.  

Open kategorisinde 6 madalya (2 
altın, 3 gümüş ve 1 bronz) kazanan 
YTÜ Öğrenci Spor Kulübü Oryanti-
ring ekibi, Anamur’da düzenlenecek 
olan 2. Kademe Yarışları’na katılma-
ya hak kazandı.

YTÜ Öğrenci Spor Kulübü Oryantiring ekibi, tüm madalyaları topladı. 

yarışma
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Her 21 Mart, isim isim gelirler aklıma, 
yüreğimden hiç çıkmayan şehit orman 
neferlerimiz. Mekanları cennet ruhları 
şad olsun. Dünya Ormancılık Günü, sevgili 
meslektaşlarıma ve aziz milletimize kutlu 
olsun...

Cihat Demir
Orman Yük. Müh.

ALO 177 
ORMAN YANGIN 

İHBAR HATTI

İSİMSİZ KAHRAMANLAR

vatan nefes alsın diye
ve toprak vatan olsun ilanihaye
şehadet şerbeti içtiler
gençtiler
orman yeşil kalsın için
her şeyden
aziz canlarından da 
vazgeçtiler

milli ve ve manevi namus
saydılar görevi
canlarına vermediler
ülkemin ormanlarına verdikleri değeri

ruhunuz şad olsun
mekanınız cennet
ey aziz, şehit ORMANCI 
bilir ki bu güzel ülke
ormansız gelecek
gelmeyecek elbet

ve siz rahat uyuyun 
cennet bahçesi kabrinizde
kömür karası yangın isi 
örtünmeyecek zümrüt yeşilimize
SAYENİZDE...



58 yıldızlar sayı / 18

Ormanlar, 
Doğal güzellikleriyle ruh ve vücut sağlığ-
mıza olumlu etki yapan, topraklarımızı 
koruyarak erozyonu, hava kirliliğini ve 
gürültüyü önleyen, temiz havanın oluşu-
mununsağlandığı, kaynak sularının depo-
landığı yüzlerce canlı çeşidini içinde barın-
dıran doğal kaynaklardır. 

Bütün bu bilinen faydalarının yanında, 
ekonomik olarak da bir ülkenin temel kay-
nakları olan ormanlar; kırsal yoksulluğun 
azaltılmasında da büyük öneme sahiptir. 
Ormanlar; dünya genelinde insanların 
geçimini sağlamakta, sosyal kalkınma ve 
yoksulluğun ortadan kaldırılmasında bü-
yük bir rol oynamaktadır. 

İklim değişikliği ile mücadelede, sürdü-
rülebilir ormancılık faaliyetleri önemli 
bir paya sahiptir. Ormanlar, bu alanda en 
önemli karbon yutaklarıdır.

DÜNYADAKİ ORMANCILIĞIN  
GELİŞME SÜRECİ

Dünyada ormansızlaşmanın temel nedeni 
insandır. İnsanlık, kıtalar ve ülkeler arasın-
da çok farklı gelişim süreçleri yaşamakta-
dır. Bu süreçlerin hepsinde az veya çok, 
çeşitli şekillerde, ormanların zarar gördü-
ğü bilinmektedir. 
Dünya nüfusunun artmasına paralel ola-
rak; doğal kaynakların yanlış ve aşırı kul
lanımı, toprak-su dengesinin bozulması, 

çevre kirliliği ve iklimde gözlenen değişim
ler dünyamız için tehdit oluşturmaktadır. 
Canlı hayatının 3 önemli unsuru olan top-
rak, hava ve su döngüsünde olumsuzluklar 
meydana gelmektedir. Bu durum, orman-
lar üzerindeki hızlı ve şiddetli baskıyı be-
raberinde getirmektedir.

İklim değişikliğinin tüm dünyayı etkisi al-
tına almasıyla ormanların önemi daha iyi 
anlaşılmış, ormanlar adeta yaşam destek 
ünitelerimiz olarak görülmeye başlanmış
tır. Çünkü karbonun doğal yollarla, başarılı 
bir şekilde tutulması için ormanların ko-
runması, iyileştirilmesi ve alanlarının artı-
rılması şarttır. Ormanlar; insanoğlunun var 
olduğundan bu yana kullandığı, en temiz 
ve en eski enerji kaynağıdır. Bu özellikleri 
dikkate alındığında, ormanlar iklim deği-
şikliği ile mücadelede bir can simidi gibi 
görev yapmakta; ormanlar olmadan iklim 
değişikliği ile mücadele mümkün görülme-
mektedir. 

ÜLKEMİZDEKİ ORMANCILIĞIN 
GELİŞME SÜRECİ

Dünyada orman varlığı azalırken;  Türkiye, 
orman varlığını arttıran nadir ülkelerden 
biri olmuştur. Orman varlığımızı hem alan 
hem de odun serveti olarak arttırırken, 
yapılan ağaçlandırma çalışmaları sonucu 
ülkemiz, dünyada en çok ağaçlandırma ya-
pan ilk 3 ülke arasında yer almıştır.
Yurdumuzun % 27’si ormanla kaplıdır.  Do-
ğal zenginlikleri, tarihi dokusu ve kültürel 
mirasıyla göz kamaştıran İstanbul’da ise 
bu oranının % 49 olması şehrimizin bu yö-
nüyle de ayrıcalıklı olmasını sağlamıştır.
İstanbul’daki ormancılık faaliyetlerimizi 
sürdürürken ormanlarımızın özellikle su 
üretme, havayı temizleme ve rekreasyo-
nel fonksiyonları ön planda tutulmaktadır.

ŞEHR-İ İSTANBUL’DAKİ 
ÇALIŞMALARIMIZ

Son yıllarda yapılan çalışmaların netice-
sinde İstanbul ilimizin de orman varlığında 

ORMANLARIMIZ VE FAYDALARI
Zekeriya MERE İstanbul Orman  Bölge Müdürü
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kayda değer bir artış sağlanmış olup; bu 
artışla birlikte 2002 yılında 241.860 hek-
tar olan orman alanı % 8 artışla 2012 yılın-
da 260.991 hektara yükseltilmiştir.
 
Ülkemizin her yerinde olduğu gibi; Şehr-i 
İstanbul da geçmişte birçok medeniye-
te ev sahipliği yapmış, birçok savaşlara 
ve tahribata şahit olmuştur. Bu süreçte, 
bozulan tabii dengeyi yeniden kurmak ve 
sürdürülebilir hale getirmek için 1946 yı-
lından 2013 yılı sonuna kadar 72.699 hek-
tar sahada, 87.080.000 adet fidan toprak-
la buluşturulmuştur. 2003-2013 yıllarını 
kapsayan 11 yıllık süreçte 20.270 hektar 
saha, 13.561.000 adet fidan kullanılarak, 
ağaçlandırılmıştır. 

Fidan üretimimiz kat kat artırarak rekor 
seviyeye ulaşmıştır. Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı asli orman ağaçları fidanlarının 
üretimini yaparak, dikimlerini gerçek-
leştirmektedir. Bunun yanında; köylülere 
gelir getirici ceviz, badem, kestane, ıhla-
mur fidanı sağlamakta; biyolojik çeşitlili-
ğin devamı ve yaban hayatı için önem arz 
eden alıç, ahlat, kuşburnu, üvez, at elması, 
muşmula vb. gibi türlerin üretimi ve arazi-
ye dikimi konusunda da yoğun bir faaliyet 
yürütmektedir.

İstanbul ilinde Erguvan ve Ihlamur Eylem 
Planlarından sonra Çınar Eylem Planı da 
hayata geçirilmiştir. Boğazın her iki yaka-
sına 100.000 Erguvan ağacı, park ve bah-
çelere 100.000 Ihlamur ağacı dikilmiştir. 
Ayrıca 50.000 Çınarın ve 200.000 Fıstık 
Çamının toprakla buluşması sağlanmıştır.
Yapılan ağaçlandırma çalışmaları sonu-
cunda ilimizin odun serveti % 111 artışla 
10.021.000 m³ ‘den 21.164.000 m³ ‘e yük-
selmiştir. Bu kapasiteyle, İstanbul orman-
ları yılda 22.6 milyon ton karbon tutmakta 
ve 897 bin ton oksijen üretmektedir.

SU KONUSUNDA YAPMAMIZ
 GEREKENLER

Küresel ısınmayla birlikte ormanların ve 
suyun önemi daha da belirgin hale gelmiş-
tir. Artan insan nüfusu ve bunun sonucu 
olarak artan su talebi; su kaynaklarını 
miktar, kalite ve tüm diğer sektörel kul-
lanımlar açısından birçok ciddi sorunla 
karşı karşıya bırakmıştır. Su, yenilenebilir 
bir kaynaktır. Bu anlamda sürdürülebilir 
kullanımı mümkündür. Sürdürülebilir kul-
lanımın başlıca unsuru olan su tasarrufu 
konusunda, gerekli hassasiyet ne yazık ki 
gösterilmemektedir.

Su kaynaklarının korunması, su tasarrufu-
nun öneminin anlaşılması için birey, aile, 
ülke ve küresel olarak bu bilince odaklanıl

malıdır. Herkes kendi hayatında ve çevre
sinde; su kaynaklarının korunmasında ve 
su tasarrufu sağlanmasında farkındalık 
yaratmalıdır. 

Sonuç olarak, sanayileşme faaliyetleri, 
çevre sorunlarını da beraberinde getir-
mektedir. Çevre bilincinden yoksun dav-
ranışlar,  yaşlı dünyamızın yıpranmasına 
ve yaşanabilir bir mekân olmaktan hızla 
uzaklaşmasına neden olmaktadır. Gelecek 
kuşaklara temiz bir çevre, yaşanabilir bir 
dünya bırakmanın en güvenli yolu; orman-
ların korunmasından, geliştirilmesinden 
ve genişletilmesinden geçmektedir. 

Ormansızlaşma ile ortaya çıkan hava, top-
rak ve su kaynaklarının kirlenmesi; çölleş-
me, iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin 
yok olma tehlikesi, açlık gibi sorunlar, gü-
nümüzde sürdürülebilir kalkınma süreci-
nin odak noktasına yerleşmiştir.
Toprağın yaşam için önemli kavranmalı, 
kaybetmeden gelecek nesillere aktarma-
nın her bireyin görevi olduğu kabul edilme-
lidir.

Tarihte pek çok medeniyet, tabii kaynakla-
rın yanlış kullanımı ve tahribatı sonucunda 
yok olmuştur. Bizler de medeniyetlerimi-
zin gelecek nesillere taşınmasını istiyor-
sak, tabiatla barışık bir şekilde yaşamanın 
yollarını bulmak durumundayız.
Bir Fin atasözü şöyle der “Ormana nasıl 
haykırırsan, öyle karşılık verir”.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
YAŞAM KÜLTÜRÜ “YILDIZLAR”IN 

KONUYU SAHİPLENMESİ
Ülkemizin en köklü üniversitelerinden biri 
olan Yıldız Teknik Üniversitesinin Yaşam 
Kültürü Dergisi Yıldızlar‘da bu konuya 
yer verilmesi sevindiricidir. Yıldızların, 
Türkiye’nin hassas, bir o kadar da önemli 
güncel meselelerinin irdelenmesi ve işlen-
mesi, bu mesellerin konuşuluyor olması 
hepimiz için birer övünç kaynağıdır. Çağ-
daşlaşma yolunda emin ve sağlam adım-
larla ilerleyen bir Türkiye’de siz ü niversite 
gençliği bizlerin geleceğimize yön veren 
kişiler olacaksınız. Düşünen ve üreten 

bir gençlik olarak önem ihtiva eden belli 
başlı konuların gündeminize alınması, tar-
tışılması ve bilinçlendirilmesi fevkalade 
önemlidir. Bu değerli çalışmalarından do-
layı başta Rektörümüz olmak üzere Üni-
versite Yönetimine ve aynı zamanda Rek-
tör Danışmanı,  Orman  yüksek Mühendisi 
Cihat DEMİR’e ve yıldızları bir yaşam kül-
türü olarak benimsemiş tüm üniversite 
ailesine teşekkürü bir borç biliyorum. 

Yaşamak güzeldir, ama güzel olan başka 
bir şey de bu yaşama mana katmak ve 
yaşam için değer üretmektir. Bu mana-
da düşünen, tartışan, araştıran, konuşan, 
fikir üreten, sorgulayan bir gençlik, bir 
üniversite gençliği sadece benim değil, 
Türkiye’nin özlemidir.

Ülkemizdeki ve çevremizdeki temel so-
runlara duyarsız kalmayan, sosyal hayata 
işlerlik kazandıran, bilinçli ve özgüveni 
tam, çevresiyle barışık bireyler bu ülkeyi 
hak ettiği yere taşımada lokomotif görevi 
üstlenecektir.

Bizi YILDIZLAR ’da buluşturan yegane un-
sur, geleceğimize sahip çıkma duygusudur. 
Çevreye ve doğaya verdiğimiz önemdir. 
Bu geleceğe sahip çıkma olgusu içerinde, 
doğaya ve çevreye sahip çıkanın ayrı bir 
önemi var. Çünkü Ormanlarımız bize atala-
rımızdan miras kalmadı, onlar gelecek ne-
sillerin bizlere emanetidir. Bu günkü birlik-
teliğimizi sağlayan, bize miras bırakılan bu 
emanetlere sahip çıkma olgusudur. 

Bu kapsamda;  sürdürebilir orman yöne-
timi ilkesinden ayrılmadan, ormancılıkta 
teknoloji kullanımını daha yaygın ve kul-
lanılabilir hale getirdik. Orman yangınları 
başta olmak üzere hastalıkları ve zararlı-
ları ile mücadelede istikrarlı bir başarının 
oluşmasını sağladık. Orman alanlarının re-
habilitasyonu, odun dışı orman ürünleri, or-
man ve su ilişkileri, çölleşme ve erozyonla 
mücadele de kayda değer ilerlemeler sağ-
ladık. Ormanın rekreasyon hizmetlerinin 
azami şekilde halkın hizmetine sunulması 
amacıyla rekreasyon alanlarının sayısını 
arttırdık. Şu anda İstanbul ilinde 136 adet 
tescilli mesire yeri halkımıza hizmet ver-
mekte. Yeni şehir ormanları tesis ettik, biri 
Elmalıda diğeri Alibeyköy’de olmak üzere 
2 yeni Şehir Ormanı tesis ediyoruz.
Orman alanlarının arttırılması, korunma-
sı ve rehabilitasyonu konularında büyük 
gayret sarf etmekteyiz. Aynı zamanda, 
ormanların bir dünya mirası olduğuna 
inanıyor, dünyanın neresinde olursa olsun 
ormansızlaştırmanın durdurulması, or-
manların korunması ve geliştirilmesi için 
uluslararası işbirliği yapılması gerektiğine 
inanıyoruz. 

21  mart  dünya  ormancılık  günü



60 yıldızlar sayı / 18

Kartal Belediyesi’nin başlattığı Tasarım 
Araştırma Katılım (TAK) Kondu proje ya-
rışmasına Yıldız Teknik Üniversitesi öğ-
rencileri damga vurdu. Yarışmaya katılan 
YTÜ Mimarlık öğrencileri hazırladıkları 
projeyle 5 dalda verilen birincilik ödülün-
den ikisini kazandı.

TAK Kartal’ın mahalleliler ile tasarımcıları 
buluşturarak yenilik, empati, tartışma ve 
çözüm ortamı sunmayı hedefleyen TAK 
Kondu’ları için açtığı proje yarışmasında 
55 eser yarıştı. Yarışmada ilk 5’e giren 
projeler düzenlenen törenle ödüllerini 
aldı. Proje yarışmasına yaklaşık 70 kişi 
başvururken 55 eser kıyasıya yarıştı ve 
bunlardan 5 tanesine eşdeğer ödül verildi. 
Yarışma da YTÜ Mimarlık Bölümü öğren-
cilerinden Atakan Koca, İbrahim Arslan 
ve Mehmet Mert Sezer tasarımları ile 5 
birincilik ödülünden ikisini  kazandı.
Kartal Belediyesi’nde düzenlenen ödül 
törenine Kartal Belediye Başkanı Altınok 
Öz, TAK Kondu kurucu ortağı Faruk Göksu, 

kurucu ortak Sıla Akay ve projeleriyle 
yarışmaya dahil olan yarışmacılar katıldı.
Tören öncesinde konuşan Kartal Bele-
diye Başkanı Altınok Öz, “Mahallelerde 
halkla bulaşacağımız ortamlar için tasa-
rım araştırma ve katılım kısaca TAK olan 
Kartal’da bir yarışma yaptık. Bu yarışma-
da yarışmacılar 70’e yakın yarışmacı ken-
di aralarında kendilerine oy verdiler ve bu 
oylamanın sonucu ilk 5’e girenler için ödül 
töreni yaptık. Ama bu projeler uygulana-

cak anlamına gelmiyor. 70 tane projeyi biz 
halkın görüşüne sunacağız. Hangi mahal-
le, hangi tasarımı benimsemişe onu orada 
değerlendireceğiz.” dedi.

Başkan Öz’ün konuşmasının ardından 
ödül törenine geçildi. Törende dereceye 
giren ilk 5 proje sahibine ödülleri tek tek 
takdim edildi. Ödüllerini alan yarışmacılar 
Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz ile ha-
tıra fotoğraf çektirdi.  

KARTAL BELEDİYESİ’NİN TASARIM 
YARIŞMASINA ‘YTÜ MİMARLIK’ DAMGASI  

Kartal Belediyesi’nin Düzenlediği   “Tak Kondu – Konteyner Tasarımı ” Yarışmasında YTÜ’lü Öğrenciler Büyük 
Başarı Gösterdi. YTÜ Mimarlık Öğrencilerinden Atakan Koca-İbrahim Arslan ve Mehmet Mert Sezer, “Tak 

Kondu – Konteyner Tasarımı ” Yarışmasında  Tasarımları İle 5 Birincilik Ödülünden İkisini  Kazandı.

yarışma
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Yıldız Teknik Üniversitesi ta-
rafından düzenlenen “Yıldızlı 
Projeler Yarışması” 2015 dö-
neminde de pek çok yenilik ile 
kendi projesini hayata geçir-
mek isteyen girişimcilik ruhuna 
sahip üniversite öğrencilerini 
bekliyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE 
Öğrenci Kulübü “Fikrini Gele-
ceğe Taşı” sloganıyla, Yıldızlı 
Projeler Yarışması’nın 7.sini dü-
zenliyor. Bu sene Global IEEE 
içerisinde 2014 Darrel Chong 
Student Activity Award kap-
samında 1 silver award ve 2 
bronz award ödülünü kazanan 
Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyon 
kültürünün gelişmesi ve üniver-
site öğrencilerinin projelerinin 
hayata geçmesi konusunda 
onlara destek olmak amacıyla 
düzenlenen yarışmada, geçtiği-
miz 6 senede 83 üniversiteden 
toplamda 731 proje başvurusu 
alındı. 

Geçtiğimiz senelerde İstanbul 
Sanayi Odası, Makine Tanıtım 
Grubu, İstanbul Ticaret Odası ve Elgin-
kan Vakfı’nın ana sponsorluklarında “Fik-
rini Geleceğe Taşı!” sloganıyla gerçek-
leştirdiği Yıldızlı Projeler Yarışması’nı 
bu sene; Yıldız Teknik Üniversitesi, YTÜ 
Teknopark A.Ş.  ve YTÜ Teknoloji  Trans-
fer  Ofisi’nin destekleriyle gerçekleştir-
meye hazırlanıyor.

15 Aralık’ta başvuruların alınmaya baş-
landığı ve 2 Mayıs’ta ‘ta sona erecek olan 
Yıldızlı projelerin 25 Mayıs 2015 tarihin-
deki finalde projelerin değerlendirmesi-
ni; Sanayi Kurulu ile Bilim Kurulu, birlikte 
yapacaklar. Üniversitelerin gözde aka-
demisyenlerinden oluşan Bilim Kurulu 
ve başarılı sanayicilerden oluşan Sanayi 
Kurulu sayesinde üniversite-sanayi işbir-
liği YTÜ’de bir kez daha hayat bulurken, 

somutluk “Final Günü”nde projeler, yatı-
rımcıların beğenisine sunulacak.

Yıldızlı Projeler Hakkında
Yıldızlı Projeler de kategori sistemi ile 
projeler kendi alanlarındaki projelerle 
yarışacak ve her kategoride birden fazla 
proje destek bulabilecektir. Bilişimden 
makinaya; enerjiden sağlığa; elektrikten 
kimya ya her alandan projeler alanların-
da uzman isimler tarafından objektif bir 
şekilde değerlendirilecektir. Sektöre, 
insanlığa hizmet edecek olan en güzel 
projeler seçilerek hayat bulması için des-
teklenecektir.

Kategoriler;
1. Elektrik, Yenilenebilir Enerji Kaynakla-
rı, Enerji Verimliliği ve Kalitesi 

2. Mekanik, Mekatronik, 
Robotik ve Otomasyon 
Uygulamaları

3. Bilişim, Elektronik, Tele-
komünikasyon ve Yazılım 
Uygulamaları 

4. Sağlık, Gıda, Biyotek-
noloji, Kimya ve Malzeme 
Uygulamaları

Ön değerlendirmeyi geçen 
finalist projeler 23-24 Ma-
yıs tarihinde girişimcilik 
ve sunum teknikleri hak-
kında 2 günlük bir eğitim 
alacaklar. Yıldızlı Projeler 
Yarışması’nın kazananlar ise 
YTÜ Teknopark bünyesinde 
yer alan Prototip atölyesi 
ve kuluçka merkezindeki 
ofisleri kullanma hakkı elde 
edecekler. Yarışmayı kaza-
nan projeler YTÜ Teknoloji 
Transfer Ofisi’nin vereceği 
danışmanlık hizmeti saye-
sinde KOSGEB, TÜBİTAK ve 
Sanayi Bakanlığı Teknogi-

rişim Sermayesi gibi teşvik-
lerden yararlanmak için rakiplerinin bir 
adım önüne geçecek. Sürpriz ödüllerinde 
olacağı Yıldızlı Projeler Yarışması’nda 
her sene olduğu gibi bu sene de maddi 
destek verilecek. İngiltere Warwick Üni-
versitesi tarafından İnovasyon ve AR-GE 
eğitimi de verilecek ödüller arasında. 
Finalde dereceye giren proje ekiplerine 
ödülleri verilecek ve çeşitli iş birlikleri 
fırsatları sunulacak.

Yarışmaya T.C. veya K.K.T.C üniversitele-
rinde öğrenim gören ön lisans, lisans ve 
yüksek lisans öğrencileri katılabiliyor. 
Yarışmaya başvuru ve daha detaylı bilgi 
için; http://www.elektrikport/proje 
Son başvuru tarihi: 2 Mayıs 2015.

FİKİRLER 
GELECEĞE TAŞINIYOR

Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü tarafından 7.si düzenlenen “Yıldızlı Projeler 
Yarışması”nda projelerini hayata geçirmek isteyen üniversiteliler buluşuyor.

etkinlik
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Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Ka-
lite ve Verimlilik Kulübü tarafından 
düzenlenen ‘Finans ve Yazılım Gün-
leri 14’ yazılım ve finans sektörünün 
önemli isimlerini bir araya getirdi. 
Dört gün boyunca devam eden etkin-
likte öğrenciler, IBM’den AvivaSa’ya, 
Akbank’tan, ING Bank’a kadar sektö-
rün önde gelen firmalarının üst düzey 
yöneticileriyle bir araya gelme imkânı 
buldu. 

FİNANS VE YAZILIMIN DEVLERİ
 ‘YILDIZ’LI ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU 

YTÜ Kalite ve Verimlilik Kulübü Tarafından Düzenlenen Finans ve Yazılım Günleri, Sektörün Önemli İsimleri İle 
Yıldızlı Öğrencileri Bir Araya Getirdi. Sektörün Liderlerinden Tavsiyeler Alan Yıldızlı Öğrenciler, 

Geleceğe Dair Sorularını Finans ve Yazılımın Önde Gelen İsimlerine Sordu.
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YTÜ Kalite ve Verimlilik Kulübü organi-
zasyonu Finans ve Yazılım Günleri’nin 
5’incisi 23-26 Kasım tarihleri arasında dü-
zenlendi. İlk iki gün YTÜ Davutpaşa Kong-
re ve Kültür Merkezi’nde seminer, son iki 
günü ise Gebze Organize Sanayi Bölgesi 
Teknopark’ı ve SAP Yazılım firmasına 
teknik gezi şeklinde gerçekleşen etkin-
likte öğrenciler iş hayatının en önemli 
sektörlerinden ikisi olan finans ve yazılım 
sektörlerini detaylı olarak tanıma ve bu 
iki büyük dünyayı liderlerinden dinleme 
fırsatı buldu. Etkinlikte Akbank, AvivaSA, 
Enpara, ING Bank, IBM gibi firmaların yö-
neticileri konuşmacı olarak katıldı. 

EN GÜÇLÜ KADIN CEO’DAN GENÇLERE 
LİDERLİK TAVSİYELERİ

Etkinlikte Türkiye’nin en güçlü kadın 
CEO’larından AVİVASA CEO’su Meral 
Eredenk Kurdaş, liderlik tavsiyelerini 
Yıldızlı öğrencilerle paylaştı. 

Enpara.com Direktörü Elsa Pekmez 
Atan ‘Dijital Dünyada Müşteri Deneyimi 
ile Fark Yaratmak’, IBM Türkiye Üniver-
site İlişkileri Sorumlusu Kerem Özgür, 
‘Sektörde Lider Firma IBM ve Üniversi-
te İlişkileri’, Sabancı Üniversitesi Finans 
Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demir-
taş ‘Dünya ve Türkiye Ekonomisi, Sizin 
Geleceğiniz ve Kariyeriniz’, Ata Online 
Genel Müdürü Sarp Demiray ‘Sanal Para 
Gerçek Borsa Deniyimi’, Kıdemli Yazılım 
Geliştirici Burak Selim Şenyurt ‘Finans 
Sektöründe Verimli Yazılımcı Olabilmek’ 
konulu sunum yaptı. 

ÖĞRENCİLER KOD YARIŞMASINDA 
BOY ÖLÇÜŞTÜ

Inveon Bilgi Teknolojileri Firması ve YTÜ 
Kalite Verimlilik Kulübü tarafından dü-
zenlenen Kod Yarışması’nda öğrenciler 
yazılım konusundaki yeteneklerini or-
taya koydu. Yarışmaya katılanlar 1,5 sa-
atlik kısa bir sürede kendilerine verilen 
problemi kodladıkları yazılımla çözmeye 
çalıştı. Yarışmada ilk 10’a giren Yıldızlı 
öğrencilere Inveon Bilgi Teknolojileri fir-
masında staj imkânı sunuldu. 

Kalite ve Verimliliği Kulübü Başkan Yar-
dımcısı Nedime Akyüz, etkinliğin 6 aylık 
bir çalışmanın bir sonucu olduğunu vurgu-
ladı. Etkinlik boyunca, öğrencilerin finans 
ve yazılım sektörlerinin güncel konularını, 
alanında uzmanlaşmış önemli isimlerle 
değerlendirme imkânı bulduklarını ifade 
etti.  
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Uluslararası Enerji Teknolojileri Konferan-
sı 2014 (Energy Technologies Conferenn-
ce/ENTECH 14) Yıldız Teknik Üniversitesi 
(YTÜ) Beşiktaş Kampüsü Oditoryum’da 
gerçekleştirildi. 22-24 Aralık 2014 tarihle-
rinde gerçekleştirilen ENTECH 14’e enerji 
konusunda dünyanın prestijli üniversitele-
rinden yüzlerce akademisyen katıldı. Baş-
kanlığını Doç. Dr. Zehra Yumurtacı ve Baş-
kan Yardımcılığını Doç. Dr. Selim Dalkılıç’ın 
yaptığı konferansa 18 ülkeden katılan bi-
lim insanları 160 bildiri sundu. 

Konferansta konuşan YTÜ Rektörü Prof. 
Dr. İsmail Yüksek, enerji verimliliği ve ye-
nilenebilir enerji kaynaklarının önemin-
den bahsetti. 

Rektör Yüksek, dünyanın son dönemde 
artan çevre kirliliği ve küresel ısınma teh-
ditlerine karşı yenilenebilir enerji kay-
naklarına yöneldiğini aktardı.
    
Enerjinin fazla kullanılması sonucu doğal 
kaynakların hızla tükendiğini, çevrenin 

ENERJİ TEKNOLOJİLERİ
‘ENTECH 14’DE KONUŞULDU

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tarafından Düzenlenen Uluslararası Energy 
Technologies Conference – Entech 2014 (Enerji Teknolojileri Konferansı) 18 Ülkeden Yüzlerce Bilim İnsanını 

Bir Araya Getirdi.



kirlendiğini ve enerji için yüksek miktarlar-
da paralar ödendiğinin altını çizen Rektör 
Yüksek, “Ekonomik üretimin ana unsuru 
olan ve hayat kalitemizi iyileştiren enerji-
nin kullanımından vazgeçemeyeceğimize 
göre insanoğluna düşen görev, enerjiyi ve-
rimli kullanmaktır.” şeklinde konuştu. 
 
Dünya’da enerji tüketiminin bu şekilde de-
vam etmesi durumunda 2020 yılında fosil 
yakıt kaynaklarının yarısının tüketilmiş 
olacağı tahmin belirten Yüksek, şunları 
söyledi: 

“Gelecekte enerjiye olan talep hiç şüphe 
yok ki, şu anki durumdan çok daha fazla 
olacaktır. Üretilirken çevreyi diğer etken-
lere göre daha fazla kirlettiği uluslararası 

protokollerce de kabul edilmiş olan ener-
jiyi verimli ve tasarruflu kullanmak, ken-
di sağlımız ile birlikte, gelecek nesillere 
bırakılan daha temiz bir dünya için atılan 
önemli bir adımdır. Bu konuda temiz ve 
sürdürülebilir üretim için çevre teknoloji-
lerinin önemi ortaya çıkmaktadır.”

Dünyanın ekonomik ve sosyal çarklarını 
döndüren ve yaşam kalitesini belirleyen 
önemli girdilerden biri olan enerji alanın-
da Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin ivme 
kazanmasının, ülkelerin gelecekteki reka-
bet gücü ve güvenliği için stratejiki önem 
arz etmekte olduğunu dile getiren Yüksek 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Enerji alanında 
dünya sorunlarına çözüm üretmeye yöne-
lik organizasyonların bizim çabalarımızın 

dönüm noktası olacağına inancım sonsuz-
dur. Bilim dünyası ve sektör çalışanlarının 
bu tür organizasyonlarla bir araya gelme-
si, yenilikleri tartışması, sorunlara çözüm 
araması öğrencilerimizin kişisel gelişimi-
ne ve üniversite-sanayi etkileşimine kat-
kıda bulunacaktır.”  

YTÜ Makine Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Zehra Yumurtacı, sözlerine konferansa 
gelenlere teşekkür ederek başladı. 

Enerjinin sanayileşmenin alt yapısı 
ve günlük hayatın vazgeçilmez bir 
unsuru olduğunu aktaran Doç. Dr. Zehra 
Yumurtacı, dünya devlerinin enerji 
kaynaklarını elde etmek için adeta 
birbirleriyle yarıştığını aktardı. 

İnsanların ihtiyaçlarının karşılanmasında 
ve gelişmenin sağlıklı olarak 
sürdürülmesinde gerekli olan enerji hayati 
bir rol oynadığını belirten Yumurtacı 
şunları söyledi: “Enerji yaşantımızdaki 
vazgeçilmez yararlarının yanı sıra çevre 
kirliliğine de neden olmaktadır. Bu 
konferans kapsamında; güvenli, yeterli 
miktarda, ucuz ve temiz enerjinin elde 
edilmesi için enerji dönüşümünde yeni 
yöntemler geliştirmek, verimi artırıcı 
çalışmalar yapmak, çevre sorunlarına 
çözüm bulmak, yenilenebilir enerji 
kullanımını artırmak konularında görüşler 
sunulacaktır.” 

3 gün boyunca devam eden etkinliğin ilk 
gününde davetli konuşmacıların sunum-
ları, 2.gün sözlü sunumlar, 3.gün ise poster 
sunumları gerçekleştirildi. 
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Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 
ve TEPAV’ın da çalıştığı Ermenistan-
Türkiye Normalleşme Süreci Destek 
Programı kapsamında, iki ülkeden giri-
şimcilerin sınır ötesi işbirliği ağları kurma-
larını teşvik etmek için yapılan etkinlikte 
Ermenistan’da PJC (Public Journalism 
Club) ortaklığıyla gerçekleştirilen Star-
tup Weekend Ermenistan’a Türkiye’den 
girişimciler için ücretsiz katılma olanağı 
sağlandı. Türkiye’den 10 girişimcinin yol, 
konaklama vb. masrafları program kapsa-
mında karşılandı.

Etkinliğe Türkiye’den ve Ermenistan’dan 
melek yatırımcı, akademisyen, startup ku-
rucuları, mentörler, uzman program yöne-
ticileri ve girişimciler katılacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi 
öğrencisi Atıf Taftaf TEPAV Vakfı tarafın-
dan,  7-9 Kasım 2014 tarihlerinde gerçek-
leştirilen Startup Weekend Ermenistan’da 
YTÜ’yü temsil etti. Yapılan değerlendir-

mede YTÜ öğrencisi Atıf Taftaf’ın da yer 
aldığı takım ‘Best Team and Best Presen-
tation’ derecesine takım olarak layık gö-
rüldü. 

Startup Weekend
Global Startup Weekend dünyaca tanınan 
54 saat süren ürün geliştirme maratonu. 
Etkinlik kapsamında katılımcılar fikirlerini 
tüm katılımcılarla paylaşıyorlar. Elemeleri 
geçerlerse ekip kurup bir hafta sonu bo-
yunca prototip geliştiriyorlar. Etkinliğin 
sonunda yatırımcılardan ve teknoloji dü-
şünce liderlerinden oluşan jüri ekibi en iyi 
takımını seçiyor.

Organizasyonlar kapsamında girişimci ve 
girişimci adayları iş modeli, etkili sunum 
hazırlama, tasarım, yazılım vb. konular-
daki eğitimler ile kendilerini geliştirip, 
fikirlerinin gerçeğe dönüştürme, diğer gi-
rişimcilerle fikir alışverişi yapma olanağı 
buluyorlar.

Startup Weekend’in yanı sıra gerçekleşti-
rilecek Hakathon{Yan}2014 ve USAID des-
tekli Girişimcilik Çalıştayı, InnoWeekend 
ismi altında girişimcileri biraraya getirile-
cek.

Girişimciler Değişim Programı’nın ikinci 
ayağı Aralık 2014’te İstanbul’da düzenle-
necek.

Taftaf ayrıca, ‘Türkiye İnovasyon Haftası 
İstanbul’ etkinliği kapsamında, Başakşehir  
İnovasyon ve Teknoloji Merkezi (Başakşe-
hir Living Lab),Türkiye İhracatçılar Mecli-
si (TİM), İkitelli Organize Sanayi Bölgesi 
(İOSB) işbirliğiyle düzenlenen inovasyon 
yarışmasında  ‘Organik Yalıtım Malzemesi’ 
projesi ile ikinci oldu. 
 
Öğrencimiz ödülünü, 4-6 Aralık 2014 tarih-
leri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen ‘Türkiye İnovasyon Haftası 
İstanbul’ etkinliğinde İBB Başkanı Kadir 
Topbaş’ın elinden aldı.

YTÜ’LÜ ÖĞRENCİYE
 ÖDÜL BİRDEN2

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi öğrencilerinden Atıf Taftaf, TEPAV Vakfı tarafından Türkiye’den 
seçilen 10 girişimci arasında yer alarak, Ermenistan’da düzenlenen ‘Startup Weekend Armenia’ da YTÜ’yü 

temsil etti.  7-9 Kasım tarihleri arasında Ermenistan’ın Gümrü şehrinde yer alan teknoparkta yapılan 
‘Ermenistan Türkiye Startup Weekend’ etkinliğinde öğrencimiz Atıf Taftaf’ın da yer aldığı takım  ‘Best Team 

and Best Presentation’ derecesine takım olarak layık görüldü. 

haber
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YTÜ IEEE’YE 
 ÖDÜL BİRDEN 3

Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci 
Kulübü, üniversitenin ve Türkiye’nin adını 
bilimsel etkilinkler konusunda en iyi şe-
kilde temsil etmeye devam ediyor.

Bütün pozitif bilim dallarına hitap eden, 
bünyesinde farklı alanlardan birçok üye-
yi barındıran ve teknik anlamda çalış-
malar yapmayı kendine hedef edinmiş 
olan IEEE (Institute for Engineers and 
Everybody Else)’nin YTÜ temsilcileri; 
YTÜ IEEE Öğrenci Kulübü kurulduğu 8 
Mayıs 2001 tarihinden bugüne sürdürdü-
ğü özverili çalışmalarıyla, üyelerini gerek 
onları iş hayatına hazırlayarak gerekse 
eğlenceli çalışma ortamlarıyla buluştu-
rarak “Üniversite Sosyalliği” kavramını 
tanımalarını sağlıyor. 

“Sadece Derse Girerek Mühendis 
Olunmaz!” 

sloganıyla hareket eden  YTÜ IEEE, 
IEEE’nin verdiği en prestijli ödüllerden 
biri olan,  faaliyetlerin kalitesini arttırma-
yı ve öğrencileri bu konuda teşvik etmeyi 

amaçlayan The Darrel Chong Student 
Activity Award’’ yarışmasında, ‘’ Bir Gü-
müş,  İki Bronz Derecesi’’ elde etti. 

YTÜ IEEE Öğrenci Kulübü, etkinliklerin 
geçmişinden itibaren değerlendirildiği 
bu yarışmaya ilk kez 2013 yılında ‘’RLC 
Günleri’’ , ‘’ İLTEK Günleri’’ ve ‘’Yıldızlı 
Projeler Yarışması’’ ile katılarak ‘’ Bronz 
Derecesi’’ elde etmişti. 2014 yılında ise 
yine bu üç etkinlik ile katıldığı yarışma-
da ‘’ Bir Gümüş,  İki Bronz Derecesi’’ elde 
ederek bünyesindeki gelişmeleri sergile-
miş oldu. 

YTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, 
Yıldız Teknik Üniversitesi’ni ve Türkiye’yi 
uluslararası alanda da iyi bir şekilde 
temsil eden YTÜ IEEE Kulübü’nü tebrik 
ederek, başarılarının katlanarak devam 
etmesini diledi.

This is to certify that

has received SILVER for their proposal entitled

YILDIZLI PROJELER YARISMASI

2014 DARREL CHONG AWARD

Yildiz Technical University

“Sadece Derse Girerek Mühendis Olunmaz!” sloganıyla hareket eden  YTÜ IEEE, “The Darrel Chong Student 
Activity Award’’ yarışmasında, ‘’ Bir Gümüş,  İki Bronz Derecesi’’ elde etti. 
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Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim 
Tasarımı Bölümü öğrencilerinin 2014-2015 çalışmalarından olu-
şan “İletişim’15” sergisi YTÜ Yüksel Sabancı Sanat Merkezi’nde 
açıldı. Sergide tüm bölüm öğrencilerinin ders kapsamında yap-
tıkları toplamda 100’e yakın desen, illüstrasyon, fotoğraf, grafik 
tasarım, video, enformasyon tasarımı, etkileşim tasarımı, 3B 
modelleme, interaktif yerleştirme gibi farklı ve çoklu medya ça-
lışmalarının yanı sıra, ders dışında gerçekleştirdikleri serbest 
çalışmalar sergilendi.

13-22 Ocak 2015 tarihleri arasında gerçekleşen olan serginin 
açılış kokteyline YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi eski dekanı 
ve Sanat Bölümü Başkanı Prof. İlhan Özkeçeci, İletişim Tasarımı 
Bölümü Başkanı Doç. Dr. Lütfü Kaplanoğlu, İstanbul Kemerbur-
gaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Salih Denli, bölüm öğrencileri ve mezunları 
ile kalabalık bir ziyaretçi topluluğu katıldı. Prof. Özkeçeci açı-
lışta yaptığı konuşmada öğrencilerin çalışmalarını çok güzel ve 
disiplinli bulduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür 
etti.

İletişimTasarımı Bölümü Öğrencilerinden 
“İletişim 15” sergisi 

YTÜ SANAT TASARIMI FAKÜLTESİ
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Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Kulübü, 
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve 
inşaat sektörünün önde gelen şirketlerin-
den STFA’nın katkılarıyla gerçekleştirilen 
etkinlikte İnşaat Mühendisliği bölümünü 
yeni kazanmış olan mühendis adayları 
baretlerini takarak mesleğe ilk adımlarını 
attı. Etkinliğe birçok akademisyen, İnşaat 
Mühendisliği öğrencileri ve aileleri, Yıldız 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
bölümü mezunları, STFA ailesi, Yapı Ku-
lübü üyelerinin yanı sıra birçok davetli 
katıldı.

Davutpaşa Kültür ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilen etkinlik İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi Zeytinburnu Zihinsel 
Engelliler Mehter Takımı’nın verdiği kon-
serle başladı. 

“GELECEĞİ İNŞAA EDİYORUZ”
Etkinlikte konuşan YTÜ İnşaat Mühendis-
liği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Be-
rilgen Konuşmasında inşaat mühendisliği 
tarihi ve inşaat mühendisliğinin Türkiye 
ve dünya ekonomisindeki yerinden bah-
seden Berilgen, Yıldız Teknik Üniversitesi 

olarak geleceği inşa eden ve yöneten mü-
hendisler yetiştirmeye çaba gösterdikle-
rini belirtti. 

Açılış konuşmalarının ardından Yapı Kulü-
bü danışman hocası Doç. Dr. Zafer Kütüğ 
Yapı Kulübü’ne emek veren mezun öğren-
cilere plaketlerini taktim etti. 

“BİR DÜNYA İNŞA ETMEK”
STFA Kurumsal Risk Yöneticisi Emre Kı-
sacık, konuşmasında STFA şirket tarihi 
ile ilgili bilgiler verirken, mühendislik fel-
sefesinden de bahsetti. Daha sonra STFA 
İnsan Kaynakları Direktörü Aslı Poçan’ın 
da katıldığı konuşma, keyifli bir söyleşi 
haline geldi. Etkinlikte mühendis adayları 
meslek ve iş hayatı hakkındaki soruları-
nı sektörün profesyonellerine yöneltme 
imkânı buldu.

Söyleşi ardından Yapı Kulübü Yönetim 
Kurulu Başkanı Gazihan Turan konuşmala-
rından dolayı Emre Kısacık ve Aslı Poçan’a 
teşekkür ederek plaketlerini takdim etti.
YTÜ İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu 
ve Yapı Kulübü eski üyeleri kısa konuşma-

lar yaparak kulübün tarihinden ve hayat-
larına olan katkılarından bahsetti. Ayrıca 
bir önceki yıl yönetim kurulu üyeliği yapan 
öğrencilere teşekkür plaketleri ve “Yapı 
Kulübü Diplomaları” takdim edildi.

STFA’nın kuruluş öyküsünü anlatan “Bir 
Dünya İnşa Etmek” isimli belgesel film 
gösterisinin ardından baret takma töre-
nine geçildi.

İLK BARETLERLE İLK ŞANTİYE
 ‘İlk Baret’lerini STFA Kurumsal Risk Yö-
neticisi Emre Kısacık, STFA İnsan Kay-
nakları Direktörü Aslı Poçan ve Doç. Dr. 
Zafer Kütüğ’ün ellerinden alan Yıldız’lı 
mühendis adayları, mesleğe ilk adımlarını 
bu anlamlı organizasyonda atmış oldular.
Tüm bunların yanı sıra “İLK BARETİM” 
kapsamında Türkiye ve Dünya’nın en 
önemli projeleri arasında yer alan “Avras-
ya Tüneli” projesine yapılan teknik geziyle 
Yıldız’lı mühendis adayları şantiye hayatı-
na yakından tanıklık etmiş oldu.

BİZİ BEKELEYEN BİRİLERİ VAR
Yapı Kulübü  “bizi bekleyen birileri var” 
sloganıyla etkinlik kapsamında bir de sos-
yal sorumluluk projesine imza attı. Proje 
kapsamında Yıldızlı öğrenciler aldıkları 
hediyeler ve karanfillerle Darülaceze 
Huzurevleri sakinlerini ziyaret etti. Uzun 
ve keyifli sohbetlerin yapıldığı etkinlikte 
öğrenciler ve Darülaceze sakinleri gitar 
ve bağlama eşliğinde şarkılar söyleyerek 
keyifli anlar yaşadılar.

YILDIZLI MÜHENDİS ADAYLARI
 “İLK BARET”LERİNİ TAKTILAR

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yapı Kulübü tarafından ikincisi gerçekleştirilen “İlk Baretim” etkinliğinde, bu 
sene YTÜ İnşaat Mühendisliği’ni kazanan yeni öğrenciler temsili olarak ilk baretlerini taktı. Etkinlikte sosyal 
sorumluluk projesine de imza atan inşaat mühendisi adayları, aldıkları hediyeler ve karanfillerle Darülaceze 

Huzur Evleri’nde kalan yaşlıları ziyaret ettiler.

haber
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YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Koordina-
törü Prof. Dr. Cengiz Kaya ise, teknoloji 
transferleriyle lisans ve patent satın al-
makla yetinen ülkelerin kendi patentlerini 
üreten ülkelere göre ekonomik sıralama-
da çok geride kaldığına dikkat çekti.

Üniversitelerde üretilen bilgilerin en-
düstriyel, ticari, sosyal ve kültürel değere 
dönüştürülmesi amacıyla düzenlenen ‘Yıl-
dızlı Patentler Temiz Çevre Teknolojileri 
Proje Pazarı Yarışması’ nın ana sponsoru 
olan Çalık Holding adına ise Çalık Holding 

Strateji Yönetimi Direktörü İrfan Başak 
bir konuşma yaptı. Başak, Türkiye’nin en 
büyük sanayi kuruluşları arasında yer 
alan, Orta Asya, Balkanlar, Orta Doğu ve 
Afrika’daki öncü Türk girişimcilerinden 
biri olan Çalık Holding’in, girişimcilik ruhu 

“İlk İşim Girişim” Yarışmasıyla Üniversite-Özel Sektör İşbirliğinin En Güzel Örneklerinden Birisini Sergileyen 
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve Çalık Holding, Şimdi de Patentin Yıldızlarını Seçti. Çalık Holding’in Ana 

Sponsorluğunu Üstlendiği ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknoloji Transfer Ofisi Tarafından Düzenlenen 
“Yıldızlı Patentler Temiz Çevre Teknolojileri Proje Pazarı” İsimli Yarışmanın Finali Gerçekleştirildi.

YTÜ TTO PATENTİN YILDIZLARINI SEÇTİ
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taşıyan ve yenilikçi fikirleri olan gençleri 
desteklemeye devam ettiğini vurguladı. 
Çalık Holding olarak daha önce Mayıs 
ayında, YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi işbir-
liğinde, iş fikri olan girişimcilere yönelik 
yeni projeleri için 1 milyon TL’ye kadar ya-
tırım alma fırsatı sunulan ‘İlk İşim Girişim 
Yarışması’nı desteklediklerini hatırlatan, 
şimdi de yine YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi 
tarafından düzenlenen “Yıldızlı Patentler 
Temiz Çevre Teknolojileri Proje Pazarı”nın 
ana sponsoru olduklarını belirten Başak;
“Yıldız Teknik Üniversitesi ve Çalık Hol-
ding olarak ‘Yıldızlı Patentler’ yarışmasıy-
la, Türkiye’nin bilim, teknoloji ve sanayide 
fark oluşturma yeteneğinin geliştirilme-
sine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Ül-
kemizin 2023 hedefleri doğrultusunda, 
500 milyar dolar ihracat hacmi ve yıllık 50 
bin adet yerli patent sayısına ulaşabilmek 

için ekonomik büyümeye, ihracata ve eko-
nomiye katkı sağlayacak patent almaya 
değer yeni buluşların teşvik edilmesini he-
defliyoruz. Ülke olarak rekabet gücümü-
zün yüksek olması, inovasyon ve patent 
kültürünün gelişmesine bağlı” ifadelerini 
kullandı.

Yarışma Proje Pazarı
 Olmayı Başardı

31 Ekim 2014 Cuma günü, Yıldız Teknik 
Üniversitesi (YTÜ) Beşiktaş Yerleşkesi 
Oditoryum Salonu’nda gerçekleştirilen 
‘Yıldızlı Patentler Temiz Çevre Teknolojile-
ri Proje Pazarı’ yarışması boyunca, önemli 
konuşmacıların yanı sıra, alanında uzman 
üst düzey yöneticilerin katıldığı paneller 
de düzenlendi. Etkinlikte ayrıca, Yıldız 
Teknik Üniversitesi (YTÜ) yanında diğer 

üniversitelerden katılan öğrenci ve akade-
misyenlerle birlikte, projesine güvenen ve 
fikri başarılı olan herkese, fikrini kazanca 
dönüştürebilmesi için tüm patent ve pro-
jelerini pazara çıkarma imkanı da sunuldu.
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ile Çalık 
Holding işbirliğinde, YTÜ Teknoloji Trans-
fer Ofisi tarafından üniversitenin Beşiktaş 
Yerleşkesi Oditoryum Salonu’nda düzen-
lenen ‘Yıldızlı Patentler Temiz Çevre Tek-
nolojileri Proje Pazarı’ yarışması sonuçlan-
dı. Yarışmanın finalinde birincilik ödülünü 
“Su Kumbarası” isimli projesi ile Abdullah 
Murathan Kurt kazandı. İkincilik ödülünü 
“Nanoplazmonik Cihazı ile Nano Ölçekli 
Soğutma” isimli projesiyle Prof. Dr. Pınar 
Mengüç, üçüncülük ödülünü ise “Enerji Ve-
rimli Ocaklar” isimli projesiyle Süleyman 
Hilmi Yılmaz kazandı. Hakan Kalmaç ise 
“Mobralle” isimli projesiyle mansiyon al-
maya hak kazandı. Yarışmanın birincisine 
Macbook Air bilgisayar, ikincisine iPho-
ne 5S akıllı telefon, üçüncüsüne iPad Air 
tablet ödülü verilirken, mansiyon kazanan 
yarışmacıya da ödül olarak tablet bilgisa-
yar verildi. Ayrıca, Yıldız Teknik Üniversi-
tesi (YTÜ) Teknoloji Transfer Ofisi, verdiği 
desteklerden dolayı Çalık Holding’e teşek-
kür plaketi takdim etti.

YTÜ Rektörü Prof. Yüksek:
 ‘Teknoloji satın alarak 

   bir yerevaramayız’

YTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, özel-
likle teknolojiyi satın almak yerine üret-
menin gerekliliğini vurgulayarak, şunları 
söyledi:

“Teknolojiyi satın alarak dışarıya bağım-
lı olduğumuz sürece, kendi teknolojimizi 
üretmediğimiz sürece, hiç bir yere vara-
mayız. Bizler Türkiye’nin en hızlı gelişen 
teknoparkı unvanına sahip Yıldız Teknik 
Üniversitesi (YTÜ) Teknopark’ında bu 
amaca hizmet vermekteyiz. Türkiye’nin 
kendi teknolojisini üretmek yolunda 300 
bin yetişmiş Ar-Ge personeline ihtiyacı 
var. Oysa mevcut Ar-Ge mühendis sayı-
mız 70 bin. Hal böyle iken bu gibi çalışma 
alanlarımızı daha genişletmeli, daha çok 
çalışmalıyız.”

Daha sonra söz alan Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. 
Ersan Aslan’da Türkiye’nin 2023 hedef-
lerine ulaşabilmesi için Ar-Ge ve inovas-
yonun önemine değinerek, “Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde gerçekleşen ve bugün 
burada kaliteli bir örneğini gördüğümüz bu 
başarılı çalışmaları daha da çoğaltmalıyız” 
dedi.
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Korkarım yakında gazete de ‘Çalışan Ga-
zeteciler Günü’ de kalmayacak. 
Kastettiğim şey, klasik internet tehdidi 
değil. Bendeniz, bütün mecralarda gaze-
teciliğin köküne kibrit suyu sıkacak bir 
tehlikeden bahsediyorum. 

Çünkü, gazeteciliğin can damarı ‘güven’dir 
ve çok uzun sürede, çok zor kazanılan ama 
bir hata ile kolayca kaybedilen bir şeydir. 
Üstüne üstlük ‘güvensizlik’ ise bulaşıcı 
bir salgındır. Yani siz kılı kırk yarsanız da 
bütün yayın organları aynı hassasiyeti 
göstermediği sürece bu tehlikeden emin 
olamazsınız.  

KOLAY CEVAP, DOĞRU 
CEVAP DEĞİLDİR

Bizim mesleğe başladığımız yıllarda ga-
zetecilik itibarlı bir meslek, gazeteler ise 
muteber bir haber kaynağıydı. Okunan bir 
haberin doğruluğundan şüphe edilmezdi. 
Şimdi ise gazetelerdeki hemen her habe-
rin doğruluğu sorgulanıyor. Gazetecilere 
de saygıdan eser yok şimdi. “Ama gazete-
cilere karşı hala bir hassasiyet var” diyen-
ler saygı ile kaygıyı karıştırıyor olabilir. 
Zira bu dönemde gazetecilere gösterilen 
itina ‘şerrinden emin olma’ gayretidir.

Peki bu duruma nasıl gelindi?
Elbette gazeteler ve gazeteciler durduğu 
yerde itibar kaybetmedi. 

Siyasetçiler her dönemde medyanın gü-
cünden istifade etmeye çalışmış, ideoloji 
matbaa keşfedildiğinden bu yana yayın-
cılığı etkilemiştir. Dolayısıyla, yukarıdaki 
sorunun cevabı, “Siyasetin tahakkümü 
ve hükümetlerin baskısı medyayı bu hale 
getirdi”den ibaret değildir. 

BU HAZİNE ÇOK UCUZ HARCANDI 
Ülkemizde gazetecinin itibar,  gazetecili-
ğin de güven kaybetmesinde son 30 yıldır 
inisiyatif kullanan bizim kuşağın vebali 
oldukça büyük. Çünkü 80’li yıllarda başla-
yan vahşi tiraj yarışıyla birlikte bütün kri-
terler yerle bir oldu. Sadece birkaç gazete 
daha fazla satabilme uğruna haberler se-
naryolaştırıldı.

Gazeteden gazeteye ‘transfer edilen’ dö-
nemin duayenlerinin en önemli sermayesi 
Avrupa dergilerinden biriktirdiği ‘sayfa 
güzelleri’ydi. 

Bu mirasyedi anlayışı ve kısa vadeli uygu-
lamalarla değersizleştirilen gazeteler ta-

bak, çanak gibi metaların yanında hediye 
edilerek adeta manen katledildi. 
Bilahare, toplumda yaşanan kamplaşma-
ların da sirayet etmesiyle birlikte gazete-
cilik ihtiyatla yaklaşılan bir mecra haline 
dönüştü.

ASLINDA GAZETECİLİK...
Oysa gazetecilik gerçekten bu tür mu-
ameleyi hak etmeyen ulvi bir meslektir. 
İnsanlık adına güzel şeyler yapmak iste-
yenler için büyük bir güç kaynağıdır. “Biri 
gelir, dünyayı değiştirir” sözündeki tılsım 
iletişimin yani medyanın etkisidir.

Buna ilaveten dürüst, güvenilir, hümanist 
bir medya unsuruna hizmet vermek de bi-
rey açısından başlı başına bir motivasyon 
unsurudur. Zira haberiyle, makalesiyle in-
sanlığa katkı yapan; idealist bir mecraya 
hizmet etmek başlı başına bir ayrıcalıktır.
Başını yastığa koyduğu zaman “Benim de 
payım olan güzel mesajlar yüz binlerce 
kişiye ulaşıyor. Ne mutlu bana ki böyle bir 
hayırlı hizmette pay sahibiyim” diye düşü-
nebilen bir kişi gerçekten dünyada çok az 
insana nasip olan bir nimet içindedir.
Düşünebiliyorsa tabii... 

Çalışan gazetecinin çırpınan itibarı...

   Nuh ALBAYRAK
Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

10 ocak çalışan gazeteciler günü
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GENÇ BÜROKRAT DERGİSİ’NDEN 
YTÜ VAKFI ANKARA ŞUBESİNE 

ÖDÜL 
Ankara’da yayımlanan Genç Bürokrat 
Dergisi 2014 yılı bürokratları arasın-
da belirlediği YTÜ Vakfı Ankara Şube 
Başkanı’na ödül verdi. 

Her kademede bürokrattan milletvekiline 
kadar Türkiye’nin bazı bölgelerinden 
yöneticiler çalışmalarındaki başarıları 
nedeniyle tebrik edilirken YTÜ Vakfı 
Ankara Şubesi Başkanı Ahmet Sarıgül’e 
ödülünü derginin İmtiyaz sahibi ve 
Yazı işleri Müdürü Mehmet İrmeşe ile 
Üniversitemizden yeni mezun olan Hazar 
İrmeşe verdi. 

Ahmet Sarıgül yaptığı kısa konuşmada; 
bu ödülün kendilerini Vakıf Çalışmalarını 
artırma, geliştirme yönünden teşvik ede-
ceğini ifade ederek teşekkürlerini sundu.                      

YTÜ MEZUNLARINA 
YAKIN İLİŞİKİLER VE BAĞLANMA 

KONFERANSI 
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Vakfı 
Ankara Şubesi, Ankara’da yaşayan YTÜ 
mezunları için ‘Yakın İlişkiler ve Bağlanma’ 
konferansı düzenledi. 

  Ankara’da yaşayan YTÜ mezun-
larına kültürel hizmet verilmesi amacıyla 
YTÜ Ankara Vakfı Sosyal Tesisleri’nde dü-
zenlenen ‘Yakın İlişkiler ve Bağlanma’ ko-
nulu konferansta, aile danışmanı Neslihan 
Sarıkaya sunum yaptı.           

 Sarıkaya sunumunda, canlılarda 
bağlanmanın bakıcısı veya annenin davra-
nışı ile doğru orantılı olduğunu, çocuklar-
da bağlanmanın ise genellikle 3 ay sonra 
başladığını, bağlanmanın güvenlikli, kaygı-
lı/ ikircikli ve kaçıngan bağlanma şeklinde 
3 ana bölümde izahının mümkün olduğunu 
ifade etti. 

Sarıkaya, bağlanmanın yetişkinlerde; sap-
lantılı, kayıtsız ve korkulu bağlanma şek-
linde gerçekleştiğini belirtti. 
Sarıkaya, erişkinlerde, çocukluğundaki 
bağlanmanın yerini eşlerine, kendi çocuk-
larına ve arkadaşlarına bağlanmanın aldı-
ğını söyledi.

Soru cevap bölümünde ise Psikolog Emel 
Ay yöneltilen soruları cevapladı. Çoğunlu-
ğu Yıldız mezunlarından oluşan kalabalık 
bir dinleyici topluluğunun izlediği konfe-
rans, YTÜ Vakfı Ankara Şubesi  Başkanı 
Ahmet Sarıgül’ün psikolog Emel Ay’a pla-
ket vermesiyle sona erdi .  

YTÜ Vakfı Ankara Şubesi İnternet Sitesi Hizmete Girdi 
Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı Ankara Şubesi, çalışmalarını geniş kitlelere duyurabilmesi, Üniversitemizin 

ve Vakfımızın daha iyi tanıtılabilmesi amacıyla kendi web sitesini kurdu. www. yildizankara.org koduyla 
ulaşılabilecek sitenin, sosyal tesislerin tanıtımına da katkıda bulunacak nitelikte olduğu ifade edilmiştir.     

YTÜ VAKFI
 ANKARA’DAN HABERLER 
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YTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte-
si (İİBF) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden 
Zeynep Oktav ve Prof.Dr. Nevin Coşar, 
Bilimsel Araştırmalar Projesi kapsa-
mında “Dış Ticaret Bağlamında Politik 
Risk Analizi ve Türkiye-Suriye İlişkileri” 
başlıklı çalışma için Gaziantep, Kilis ve 
Hatay bölgesinde çalışma yaptı. Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nin ayırdığı bütçe ile 
gerçekleştirilen çalışmada, bölgede hem 
devlet hem de sanayi ve ticaret odası gibi 
önemli kuruluşların yetkilileriyle görüşme 
ve yarı yapılandırılmış mülakatlar yapıl-
dı. Çalışmada görüşülen ve Suriye kri-
zinden birebir etkilenenler Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Suriye Kri-
zinin Sosyo-Ekonomik Etkileri’ panelinde 
buluştu.  

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İİBF tara-
fından düzenlenen panel YTÜ Rektörlük 
Binası Hünkar Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Panele YTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail 

Yüksek, Kilis Valisi Süleyman Tapsız, Ga-
ziantep Ticaret Odası Başkan Yardımcısı, 
Mehmet Rıdvan Köksüzer, Gaziantep Sa-
nayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Ali 

SURİYE KRİZİNİN SOSYO-EKONOMİK 
BOYUTLARI MASAYA YATIRILDI

YTÜ İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav ve Prof. Dr. Nevin Coşar Tarafından Gerçekleştirilen 
‘Dış Ticaret Bağlamında Politik Risk Analizi Ve Türkiye-Suriye İlişkileri’ Araştırması Sonuçları ‘Suriye Krizinin 

Sosyo-Ekonomik Etkileri’ Panelinde Masaya Yatırıldı. 
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Özpolat ve çok sayıda akademisyen ile da-
vetli katıldı. 
Panelin açılışında konuşan Yıldız Teknik 
Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail 
Yüksek, savaşların kazananı olmadığını 
savaşın kaybedeninin ise çocuklar, 
kadınlar, yaşlılar ve kimsesizler olduğunu 
ifade etti. 

“BATI SADECE ‘ÇOK GÜZEL 
YAPIYORSUNUZ’ DİYEBİLİYOR”  

Suriye’de binlerce masum insanın evinden 
yurdundan uzaklaşarak Türkiye’ye sığın-
dığını ve Türkiye’nin de onlara ev sahipliği 
yaptığını aktaran Rektör Yüksek, “bu gün 
geldiğimiz noktada bu insanların barınma-
sı, yaşam haklarının koruması, konforlu ve 
emniyetli bir şekilde kendi memleketle-
rine dönmeleri için neler yapılabilir, buna 
odaklanmak gerekiyor.” diye konuştu. 

Suriye’de yaşananların Türkiye’ye sosyo-
ekonomik etkilerini bu gün burada konu-
nun uzmanları masaya yatıracağını belir-
ten Rektör Yüksek, “Türkiye’nin sadece bu 
süreç içerisinde 6 milyar dolara yakın para 
harcadığını, harcarken de hiç üzülmediğini 
özellikle ifade etmek isterim. Avrupalılar 
bu harcanan paranın sadece 300 milyon 
dolarını karşıladılar bize sadece gelip ‘çok 
güzel yapıyorsunuz’ deyip gidiyorlar.” şek-
linde konuştu. 

“SURİYE STRATEJİK AÇIDAN 
BÜYÜK ÖNEME SAHİP”

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Kenan Aydın, Türkiye ve Suriye’nin 
derin kültürel ve tarihi bağlara sahip oldu-
ğunu belirtti. İki ülke arasında 911 km’lik 

kara sınırı bulunduğunu aktaran Aydın, bu 
nedenlerle Suriye’nin Türkiye açısından, 

Türkiye’nin de Suriye açısından önemli ol-
duğunu aktardı. 

Suriye’nin Ortadoğu’da Osmanlı ve Fransız 
yönetiminde ayrıca bağımsız bir ülke ola-
rak siyasi, ekonomik ve stratejik açıdan 
büyük bir öneme sahip olduğunun altını 
çizdi. 

Panelde konuşan Kilis Valisi Süleyman 
Tapsız, slayt eşliğinde kapsamlı bir sunum 
gerçekleştirdi. 
 

“YENİ GÖÇ DALGASI İHTİMALİNE 
KARŞI EYLEM PLANI 

HAZIRLANMALI”
Mevcut Suriyeli sığınmacıların ülkenin 
güvenliğini bozmayacak şekilde 
barındırılmasının yanı sıra, ileride 
yaşanabilecek yeni göç dalgası ihtimaline 
karşı eylem planı hazırlanması gerektiğine 
değinen Tapsız, “Bu gün bir kısmı Irak Şam 
İslam Devleti’nin ( IŞİD) kontrolü altında 
bulunan Halep’in tamamen düşmesi 
halinde, Türkiye’nin Halep’ten gelebilecek 
daha büyük bir göç dalgasına karşı tedbir 
alması gerekmektedir.” diye konuştu. 

Kilis’te bulunan  ‘Öncüpınar’, ‘Elbeyli’ gibi 
kamplarda gündelik yaşamın düzeni ile 
ilgili bilgi veren Tapsız, özellikle kadın ve 
çocuk sığınmacıların nasıl eğitildiklerini, 
insani şartlarda barındırıldıklarını açıkla-
yarak, mevcut konteynırların  inşası sıra-
sında sığınmacıların rahatının nasıl düşü-
nüldüğünü en ayrıntılı biçimde anlattı.

“SURİYE PLAKALI OTOMOBİLLERE 
TÜRK PLAKASI VERİLECEK”

Türkiye’de sayıları iki milyonu bulan Suri-
yelilerin Türkiye’de sürdürdükleri yaşam-
larının daha kolaylaştırılması ve topluma 
entegre olabilmelerine yönelik alınan 
tedbirlere değinen Tapsız, Suriyelilerin 
istihdamı konusunda yeni düzenlemeler 
yapılacağını, Suriye plakalı otomobillere 
Türk plaka verileceğini yönünde yapılan 
çalışmalardan bahsetti. 

Bu gün sadece Gaziantep’te 5 bin’den faz-
la Suriye plakalı araç olduğunu aktaran 
Vali Tapsız, yeni çıkan çalışma yönetmeli-
ğine göre yüzde 10 dolayında her işletme-
ye Suriyelileri çalıştırabilecekleri bir kota 
verileceğini açıkladı. Vali Tapsız,  bu kota-
nın ülkedeki mevcut işsizliği artırmayacak 
şekilde bazı tedbirler alınarak verileceğini 
belirtti. 

Suriye’den gelen sermayedar grubun 
Türkiye’de tutulması için bazı tedbirler 
alınması gerekliliğine işaret eden Tapsız, 
“Eğer bazı düzenlemeler yapılmaz ve elin-
de sermayesi olan tüccar ve işadamı Suri-
yelilere Türk ortaklar edinerek, iş yapma 
imkanı verilmez ise bu kesimin yurt dışına 
gideceği ihtimali oldukça kuvvetlidir. Bu 
da Türkiye’nin öz kaynaklarından harcama 
yaparak her yıl yüz binlerce Suriyelinin ha-
yatını kurtarmasının yanı sıra iktisadi çı-
karlarını da düşünmesinin ne kadar önemli 
olduğunu bize göstermektedir.” şeklinde 
konuştu. 

Panelde konuşan Gaziantep Ticaret Odası 
Başkan Yardımcısı Mehmet Rıdvan Kök-
süzer ise, Suriyeli sığınmacıların beyana 
dayalı şekilde Türkiye’ye girerken kayıt 
edilmelerinin sakıncaları üzerinde durdu.  
Suriyeli nüfusun daha çok genç bireyler-
den oluştuğunu aktaran Köksüzer, başta 
eğitim, sağlık ve istihdam olmak üzere pek 
çok alanda Suriyeliler için kaynak oluştu-
rulması gerektiği üzerinde durdu.
Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Ali Özpolat 2006 yılından itibaren 
Suriye ile Türkiye arasında yapılan  ihracat 
ve ithalatın rakamlarını ayrıntılı bir şekilde 
paylaştı. 

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri, 
Dr. Bülent Özkan da, Suriye krizinin aslın-
da Türkiye’nin dış ticaretini sanıldığı kadar 
olumsuz yönde etkilemediğini ve bu sava-
şın aslında iyi yönetilirse Türkiye için bir 
fırsata dönüştürülme imkânının olduğunu 
belirterk, Suriye’de savaşın ilelebet sür-
meyeceğini vurguladı. 
Panel, gelecekte benzer buluşmalara ze-
min hazırlayan bir panel olması dilekleriy-
le sona ermiştir.
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Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Makine Mühendisliği Bölümünde Verilen Makine Mühendisliği’ne Giriş Dersi, 
Türkiye’nin Önde Gelen Ceo’larını Ağırladı. THY Genel Müdürü Temel Kotil, Dalgakıran Kompresör Yönetim 

Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, Bosch Türkiye Ceo’su Steven Young, ve Daikin Türkiye Ceo’su Hasan 
Önder’in de Aralarında Bulunduğu Pek Çok Önemli İsim Yıldızlı Makine Mühendisi Adaylarla 

Bir Araya Gelerek Tecrübelerini Aktardı. 

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Makine Mühendisli-
ği öğrencileri, ‘Makine Mühendisliği’ne Giriş’ dersin-
de Türkiye’nin önemli sanayi firmaları ve şirketlerinin 
Ceo’larını konuk ediyorlar. YTÜ makine mühendisliği-
ni kazanan öğrencilere; Arçelik, Bosch, Daikin, Asel-
san gibi Türkiye’nin önde gelen firmaların üst düzey 
yöneticileri deneyimlerini aktarıyor. Öğrenciler, eği-
tim hayatları boyunca ve mezun olduktan sonra neler 
yapmaları gerektiği ve sektörün mühendislik öğren-
cilerinden ne gibi beklentileri olduğunu birinci ağız-
dan öğrenme imkanı buluyor. Dört sene önce Prof. Dr. 
Yunus ÇENGEL ve  Doç. Dr. Özden AĞRA tarafında 
planlanan ders, Türkiye’de de bir ilk olma özelliğini 
taşıyor.

Makine Mühendisliği’ne Giriş dersi konuklarından 
BOSCH Türkiye CEO’su Steven YOUNG,  DAIKIN Tür-
kiye CEO’su Hasan ÖNDER YTÜ’deki izlenimlerini ve 
edindikleri tecrübeleri ‘Yıldızlar’ dergisine anlattı. 

YTÜ’DE ÖĞRENCİ-CEO BULUŞMASI

etkinlik

Furkan YILMAZ
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YTÜ TÜRKİYE’NİN EN İYİ 10 
ÜNİVERSİTESİ ARASINDA

Üniversiteye gelirken yanında genç 
arkadaşlar da getirdiğini ifade eden 
Bosch Türkiye Ceo’su Steven Young, 
“Yıldız Teknik Üniversitesi’ne gelirken 
özellikle görmesi için genç arkadaşları 
da getirdim ve okula girerken buranın 
Türkiye’de üniversiteler arasında ilk onda 
olduğunu söyledim. Benim gözümde 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yeri budur. 
Bununla birlikte YTÜ tarihi ve kültürüyle 
üniversiteler arasında saygın bir yere 
sahip. Yıldız Teknikli olmakla gurur 
duyabilirsiniz.” dedi.  

Bosch Türkiye olarak Bursa ve Ankara’da 
üniversitelerle üniversite-sanayii işbirliği 
anlamında somut projeler gerçekleştir-
diklerini aktaran Steven Young şöyle ko-
nuştu: “Ar-Ge faaliyetleri için Türkiye’deki 
tüm üniversitelere açığız. Bu işbirliği eğer 
bizim ürün yelpazelerimize, bizim tekno-
lojilerimize ve üniversiteye fayda sağla-
yacak bir imkân oluşturursa biz bundan 
memnuniyet duyarız. Onun dışında biz 
arkadaşlarımızla birlikte üniversitede 
okuyan gençlerle beraber oluyoruz.   
 Öğrencilerle bizim hayat deneyimlerimizi 
paylaşıyoruz.”

‘BU BENİM FİRMAM’ 
DİYE BİLENLERLE ÇALIŞIYORUZ

“Bosch Türkiye’ye iş başvurusunda 
bulunan kişinin önce kendisini bizimle 
çalışacağına ikna etmesi gerekiyor” diyen 
Young, “Çünkü bunu ikinci ve üçüncü 
adımda çok çabuk ayırt edebiliyoruz. 
Dolayısıyla tesadüfen Bosch’a 
başvuruyorsa, kağıt üzerindeki özellikleri 
ne kadar iyi  olursa olsun telefonla ve yüz 
yüze mülakata gelince orada genellikle 
eleniyorlar. Başvuru yaptığınız firmayı 
iyi araştırıp sizin çalışmanıza uygun 
olduğuna ikna edilmesi gerekiyor. ‘Bu 
benim firmam’ diyebiliyorsanız bu işin 
yüzde 51’i bitmiş demektir. Aynı zamanda 
başvuru yapan kişi sosyal olmalı. Bosch’un 
tarihini araştırırsanız firmamızın bir vakıf 
şirketi olduğunu göreceksiniz.” ifadesini 
kullandı. 

YTÜ öğrencilerine tavsiyede de bulunan 
Steven Young şunları söyledi: “İlk olarak 
belirtmek gerekirse bilgi güçtür. Bu 
sebeple, öğrencilerin güncel kalmaları 
çok önemli. Evet dersleri geçmeleri 
çok önemli fakat dünyada neler oluyor, 
etrafımızda neler yaşanıyor, bunları 
takip etmeleri gerekiyor. Yani bir insanla 
konuşabilmek için gereken tüm bilgiye 

sahip olması gerekiyor. Bu siyaset olabilir, 
spor olabilir, sosyal hayat olabilir, sanat 
olabilir. Okusunlar ve bilgi edinsinler. 
İkinci olarak; biran evvel iş hayatıyla 
tanışsınlar. Yani ikinci sınıftan itibaren 
staj programlarına başvursunlar. Sadece 
kağıt doldurmak için değil bunu öğrenmek 
için yapsınlar. 

YTÜ, SEKTÖRE EN FAZLA KATKI 
SAĞLAYAN ÜNİVERSİTE

DAIKIN Türkiye Ceo’su Hasan ÖNDER de, 
Daikin Türkiye ve üniversite gençliği üze-
rine Yıldızlar dergisine konuştu. Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nin son yıllarda bü-
yük bir atağa geçtiğini ifade eden Daikin 
Türkiye Ceo’su Hasan Önder, “Sayın Rek-
törümüz Prof. Dr. İsmail Yüksek ve öğre-
tim üyeleri inanılmaz gayret sarf ediyor. 
Kendi sektörüm olan ısıtma ve soğutma 
sektöründeki müracaatlara ve sahadaki 
icracı mühendislere bakıldığında çoğu 
Yıldız Teknikli Üniversiteli. Yıldız Teknik 
Üniversitesi Türkiye’de en hızlı büyüyen, 
sektöre en fazla katkı sağlayan üniversite 
konumunda…

Daikin Türkiye olarak eğitime büyük önem 
verdiklerini ve akademide 52 haftanın 40 
haftasında eğitim verdiklerini anlatan 
Önder, “Burada sektördeki arkadaşları-
mızı yetiştiriyoruz. Bizimle çalışsın veya 
çalışmasın randevu alıp geliyorlar ve üni-
versitelerle ilgili çalışmalarımız oluyor. 
Bunun dışında sosyal sorumluluk çalışma-
larımız oluyor. Bunlardan biri Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nden iki arkadaşımızın çalış-
tığı Sakura(bir çeşit çiçek) projesi. Bayan 
girişimcilerimize sıfır sermaye ile iş yeri 
kuruyoruz. Bu kişiler üç aylık eğitimden 
geçiyorlar. Finans, muhasebe, satış tek-
nikleri, iletişim teknikleri gibi eğitimler 
alıyorlar.” ifadesini kullandı. 

Mühendislik fakültesini kazanan öğren-
cilerin çok şanslı olduğunu dile getiren 
Önder, “ Belli yeteneklerle geliyorlar ve 
becerilerini burada nasıl geliştirecekle-
rini öğreniyorlar, öğrenci iken bunlar pek 
anlaşılmıyor. Ama çaktırmadan bunlar 
belleğe giriyor. Zamanı gelince öne çıkı-
yor. Mühendislik nedir diye sorulduğunda 
Wellington’nın bir sözü vardır; “Beceriksiz 
birinin iki dolara kötü yaptığı bir şeyi bir 
dolara iyi yapma sanatıdır. Yani hesap ki-
tap yapan, vizyonu olan, belli bir hedefe 
odaklanmış ve sürekli gelişime açık kişi-
ler mühendis oluyor. Bizim arkadaşlardan 
beklentimiz çok. Çalışmaları, hedef koy-
maları, koydukları hedefi küçük tutma-
maları lazım. Ülkemiz açısından da bu çok 
önemli. 
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Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi ve Great Place 
to Work® Enstitüsü işbirliği ile düzen-
lenen ‘Mükemmelliğin Yıldız’ı Sen Ol’ et-
kinliğinde Y kuşağının iş hayatından bek-
lentilerine ve geleceğin yöneticilerinden 
beklenen özelliklere dikkat çekildi. 

Akademisyenler, Profesyoneller ve 
Öğrenciler Bir Arada

Rektörlük Hünkar Salonu’nda gerçekleşti-
rilen etkinlikte, YTÜ İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Aydın, 
Great Place to Work® Türkiye Enstitüsü 
Genel Müdürü Eyüp Toprak açılış konuş-
malarını gerçekleştirdiler. Etkinlikte, 
Great Place to Work® Enstitüsü Kıdemli 
Danışmanı Hatice Dalağan da Y kuşağı-
nın global anlamda iş hayatının neresinde 
durduğuna yönelik hazırladığı sunumunu 
paylaştı. 

Öğrencilerin iş hayatından beklentilerine 
yönelik bir anketin de gerçekleştirildiği 
etkinlik, Great Place to Work®’ün belirle-
diği Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2014 lis-
tesinde yer alan şirketlerin temsilcilerinin 
katıldığı panel ile devam etti. 

Türkiye’nin En İyi İşverenleri’nin 
Y kuşağına yaklaşımı konuşuldu
Türkiye’nin En İyi İşverenleri içinde yer 
alan Axa Sigorta’dan Eğitim, Gelişim ve 
İç İletişim Müdürü Erdal SERBEST, EMC2 
Türkiye’den İK Koordinatörü Lerzan İNCE 
ve Vodafone Türkiye’den Ticari Fonksiyon-
lar İK İş Ortakları Direktörü Hande YALGIN 
şirket yöneticilerinin Y kuşağına yakla-
şımları ve şirketlerinin onların beklentile-
rine yönelik uygulamaları hakkında 

bilgi verdi. Konuşmacılar, şirketuygulama-
ları ve kişisel tecrübeleri ışığında katılım-
cılarla görüşlerini paylaştı.

‘Aile Gibi Hissedebileceğim Dostça 
Bir Ortam, İyi Bir Ekip Ruhu’

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrenci-
lerinden Erdem Durmaz’ın İşletme, İktisat, 
Endüstri Mühendisliği ve Matematik Mü-
hendisliği bölümlerinden öğrencilere yö-
nelik düzenlediği anketin ardından sonuç-
lar değerlendirildi. Durmaz yaptığı sunum 
ile yeni iş hayatına atılacak olan kuşağın 
mükemmel işyeri kültürü kavramı içeri-
sinde iş yerlerinden neleri beklediklerini 
ve kendileri için nelerin önemli olduğunu 
ortaya koydu. Ankette en çok olumlu ya-
nıt verilen ifadeler, ‘Aile gibi hissedebile-
ceğim, dostça bir ortam, iyi bir ekip ruhu’, 
‘Mesleki açıdan eğitim ve gelişim imkanla-
rının olması’, ‘Büyük resimde kendi katkımı 
görebilmem’ ve ‘Beni etkileyen kararlarda 
söz sahibi olabilmem’ şeklindeydi. 

Ytü Ve Great Place To Work®’Ün 
İşbirliği Devam Edecek

Great Place to Work® Enstitüsü, faaliyet 
gösterdiği 53 ülkede akademik alandaki 
işbirlikleri ile yöntemlerini sürekli gelişti-
riyor. Türkiye’de Yıldız Teknik Üniversitesi 
ile yaptığı işbirliği çerçevesinde,  benzeri 
etkinliklerin yanı sıra çeşitli güvenilirlik 
analizleri ve kümeleme çalışmaları da ger-
çekleştirilecek.

Great Place To Work® Hakkında:
Great Place To Work® Enstitüsü kurum 

kültürü konusunda uzmanlaşmış, 5 kıta-
da ve 53 ülkedeki ofisleri ile sektör ayrı-
mı olmadan tüm ölçeklerdeki şirketlere 
mükemmel işyerlerini inşa etmeleri ve 
geliştirmeleri konusunda destek veren 
bir araştırma ve danışmanlık kurumudur. 
Great Place to Work’ün güvene dayalı 
felsefesi dünyanın her yerinde bulunan 
çalışanların iş-yaşam kalitesini arttırmak 
amacıyla sosyal bir hareket inşa etmek 
üzerine odaklanmıştır. Kamu ve kar amacı 
gütmeyen sektörler de dahil tüm sektör-
lere hizmet sunmaktadır. Bu çalışmaları 
sebebiyle global dünyadaki ekonomik 
yapıları ve şirket yapılarını yakından ta-
nımakta; akademik alanda ve diğer araş-
tırma şirketleri ile geliştirdiği işbirlikleri 
sayesinde de yöntemlerini sürekli geliştir-
mektedir. 1991 yılında kurulan Great Place 
to Work’ün Türkiye Ofisi 2012 yılında açıl-
mıştır.

Great Place to Work, 25 yılı aşkın süredir 
dünya çapındaki en iyi işverenleri belir-
lemekte ve sonuçlarını kamuoyu ile pay-
laşmaktadır. En iyi işverenler listeleri, 
işveren markasının duyurulması ve güç-
lendirilmesi adına şirketler tarafından ter-
cih edilen ve kabul görmüş bir araştırma-
dır. Enstitü’nün her yıl 7 bine yakın işletme 
ve 16 milyondan fazla çalışanı dahil ettiği 
analizleri, kurum kültürü alanında dünyada 
gerçekleştirilen en geniş çaplı araştırma 
olma özelliğini taşımaktadır. Hizmet ver-
diği ülkelerdeki en iyi işveren listelerinin 
yanı sıra, 100 Best Workplaces in Europe 
(Avrupa’nın En İyi İşverenleri) ve World’s 
Best Multinationals (Dünyanın En İyi Çok 
Uluslu İşverenleri) listelerini hazırlamak-
tadır. Fortune’s 100 Best Companies To 
Work For listesi de Great Place to Work 
tarafından belirlenmektedir. 

MÜKEMMELLİĞİN YILDIZI 
 KUŞAĞIy

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Great Place To Work® Enstitüsü İşbirliği İle 
Düzenlenen ‘Mükemmelliğin Yıldızı Sen Ol!’ Başlıklı Etkinlikte Y Kuşağının İş Hayatından Beklentileri 

Masaya Yatırıldı. 
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Uzman Fizyoterapist Özge Çakır, ağrılı 
ilerleyen romatizmal bir hastalık olan 
Ankilozan Spondilit hakkında, YTÜ 
Beşiktaş Kampüsü Sergi Salonu’nda 
halk sağlığı konferansı düzenledi. 
EtkinliğeAnkilozan Spondilit Hasta 
Derneği (ASHAD) Başkanı Prof. Dr. 
Tuncay Duruöz ve dernek üyeleri 
katıldı. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen 
konferansta, hastalık hakkında bilgi 
veren Özge Çakır,  Ankilozan Spondilit’in, 
omurgayı tutan kronik, ilerleyici bir 
iltihabi romatizmal hastalık olduğunu 
aktardı.  

Uzman Fizyoterapist Çakır, konferansta 
uygulamalı olarak bu hastalıkta kullanı-
lacak günlük egzersizlerin gösterimini 
de gerçekleştirdi. İlginin yüksek olduğu 

konferansta, Çakır, doğru duruşun önemi 
ve günlük yaşam aktiviteleri sırasında 
omurganın nasıl korunacağı konularında 
da bilgi verdi. 
Konferansta aynı hastalıkla mücadele 
eden kişilerin kendilerine en doğru em-
patiyi kuracak insanlarla tanışması, bir-

likten kuvvet doğar sözünü doğrular bi-
çimde morali ve yaşam enerjisini olumlu 
etkiledi. 

Konferansın sonunda, başta halk sağlığı 
olmak üzere bu tip organizasyonların sık 
sık tekrarlanması gerektiği belirtildi. 

ANKİLOZAN SPONDİLİT’LE 
BAŞA ÇIKABİLİRSİNİZ!

Uzman Fizyoterapist Özge Çakır, “Ankilozan Spondilit’le Başa Çıkma Rehberi” İsimli Bir Halk Sağlığı 
Konferansında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Personeli ve Öğrencilerini Bilgilendirdi.

konferans
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Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Sanat 
ve Tasarım Fakültesi ‘Sanatı Yönetmek’ 
ana temasıyla düzenlenen ‘Uluslarara-
sı Sanat Sempozyumu’ YTÜ 4-7 Kasım 
2014 tarihleri arasında Davutpaşa Kam-
püsü Kongre ve Kültür Merkezi’nde ger-
çekleştirildi. 4 gün süren sempozyumda 
sergiler, konserler ve atölye çalışmaları 
yer aldı. 

“SANAT YÖNETİMİ SON 
DÖNEMDE İVME KAZANDI”

Sempozyumun açılışında konuşan Yıl-
dız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İsmail Yüksek, son dönemde ivme kaza-
nan ‘Sanat Yönetimi’ beraberliğinin yü-
rütülen bilimsel araştırmalar ile sürekli 
bilgi üreterek kültür, sanat ve ekonomi 

alanında toplumu eğiten ve ihtiyaçlara 
uygun teknolojik ve bilimsel gelişmeyi 
destekleyen bir yapıya dönüştüğünü 
ifade etti. 

Yüksek, “Günümüzde sanata yönelik 
toplumsal talebin giderek artması ve 
bu talebe çeşitli kurumsal yapılanma-
lar, organizasyonlar ve etkinliklerde 
profesyonel bir şekilde yanıt veril-
mesi zorunluluğu Sanat Yönetimi’nin 
bir meslek alanı olarak doğmasına ve 
öneminin giderek artmasına neden 
olmuştur. Sanat eserinin kültürel ve 
ekonomik olarak değerlendirilmesine 
odaklanan Sanat Yönetimi, içinde bir 
çok  konuyu kapsayan çok disiplinli bir 
alandır.” ifadelerini kullandı. 

SANATI YÖNETENLER 
‘ULUSLARARASI SANAT 

SEMPOZYUMU’NDA BULUŞTU

yarışma

YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesinin Bu Yıl İlkini Düzenlediği Uluslararası Sanat Sempozyumu, Türkiye’de 
ve Dünyada Sanatı Yönetenleri Bir Araya Getirdi. Ytü Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezinde Başlayan 

ve 3 Gün Devam eden Sempozyum Sergiler, Konserler ve atölye Çalışmaları İle Adet Bir Sanat Festivaline 
Dönüştü. 
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YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan 
Vekili Prof. Dr. Turan Sağer de, fakülte 
olarak kurulduğu günden bu yana sanatla 
ilgili disiplinler arası eğitim vermeyi amaç-
ladığını söyledi. Fakülte olarak bu amaçla, 
Sanat, İletişim Tasarımı ve Müzik ve Sahne 
Sanatları bölümü altında Birleşik Sanat-
lar, Sanat Üretimi, Fotoğraf-Video, Film-
Video, Müzik Toplulukları, Duyusal Ses Ta-
sarımı gibi bölümlerde dersler verdiklerini 
belirtti. 

“HEDEF BATI İLE ANADOLU 
SENTEZLEYEBİLEN 

   ARAŞTIRMAYAAÇIK BİREYLER” 
YTÜ’nün köklü ve kaliteli eğitimine yakı-
şır bir eğitim sunarak gençleri yarınlara 
taşımanın en büyük hedefleri olduğunu 
dile getiren Sağer, “Batı ile Anadolu’nun 
kültürünü sentezleyebilen, bilgili, bilimsel 
araştırmaya açık, sanat disiplini ile dona-
nımlı, modern ve çağdaş anlayışları takip 
edebilen bireyler yetiştirmek yine en bü-
yük hedefimizdir.” şeklinde konuştu.
4 gün boyunca süren sempozyumda, yurt 

içi ve yurt dışından çok sayıda bilim in-
sanı ve sanatçı katıldı. Sempozyumda 
‘Türkiye’de Sanat Yönetimi Eğitimi’,  ‘Her-
şey Sanat Mıdır? Sanat Eğitiminin Ge-
rekçesi Bağlamında Sanat Kavramına Bir 
Bakış’, ‘Dijital Sanat Platformlarında Hiper 
Gerçeklik ve Sanal Mekan Kavramlarının 
Algı Üzerine Etkisi’, ‘Yeni Medya Sanatında 
Yeni Platform; Sosyal Medya ve Sanat Bir-
likteliği’ konu başlıklarının da aralarında 
bulunduğu 81 bilimsel sunum yapıldı.

“YILIN EN İYİ SANAT YÖNETMENLERİ 
BELİRLENDİ”

Dünyaca ünlü Kunstkamera Müzesi Müdür 
Yard. Prof. Efim Rezvan, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü 
Doç. Salim Tokaç, İBB Kültür ve Sosyal İş-
ler Daire Baş. Abdurrahman Şen, İKSV Ge-
nel Müdürü Görgün Taner, Akbank Sanat 
Müdürü Derya Bigalı’nın da katıldığı sem-
pozyumda ‘Yılın En İyi Sanat Yönetmenle-
ri’ ödülleri de sahiplerini buldu. 
Üç kategoride verilen ödülleri Plastik 
sanatlar alanında ünlü küratör Selen 
Ansel, Sahne Sanatları alanında ünlü 
orkestra şefi Orhan Şallıel ve Masaüstü 
Yayıncılıkta Mustafa Ziya Ülkenciler aldı. 
Sanat organizasyonlarına verdiği destekle 
Akbank 2014 yılı sponsorluk ödülünü 
almaya hak kazandı. Sanatçılar ödüllerini 
YTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek’in 
elinden aldı. 
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etkinlik

Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü’nün desteklediği Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP) kap-
samındaki IPHRAS (Interphraseologie für Studien und Berufsmobile / Avrupa Birliği Öğrenim ve Çalışma Hareket-

liliğine Yönelik Çokdilli Frazeoloji Modülleri Tasarımı ve Online Öğretimi) başlıklı AB Projesi’nin Çokdilliliği Yaşamak 
konulu konferansı, YTÜ, Beşiktaş Oditoryum ve Sergi Salonu’nda gerçekleştirildi.

YILDIZ’DA 
ÇOKDİLLİLİĞİ YAŞAMAK  KONFERANSI 

Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel 
Müdürlüğü’nün desteklediği Hayat Boyu 
Öğrenme Programı (LLP) kapsamındaki 
IPHRAS (Interphraseologie für Studien 
und Berufsmobile / Avrupa Birliği Öğre-

nim ve Çalışma Hareketliliğine Yönelik 
Çokdilli Frazeoloji Modülleri Tasarımı ve 
Online Öğretimi) başlıklı AB Projesi’nin 
Çokdilliliği Yaşamak konulu konferansı, 6 
Kasım 2014 Perşembe günü YTÜ, Beşik-

taş Oditoryum ve Sergi Salonu’nda ger-
çekleştirildi.
Üniversitemizin Batı Dilleri ve Edebiyat-
ları Bölümü ile Başarı Merkezi/CRU/YTU 
ortaklığı ile düzenlenen konferansın açılı-
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şında, Başarı Merkezi’nin Müdürü Prof. Dr. 
Füsun Ataseven, Merkezin çalışmalarına 
ve önceki yıllarda Üniversitemizin yürüt-
tüğü AB Projelerine değinirken, Batı Dil-
leri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Sündüz Kasar tümceterimbilim olarak 
Türkçeleştirilen frazeolojinin dilbilim ve 
çeviribilimdeki önemine dikkat çekti ve 
proje çerçevesinde gerçekleştirilen faali-
yetlerin hem öğrencilere hem de projenin 
web sitesine başvuracak olan kullanıcılara 
yararlı olacağına inandığını belirtti. 

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Yrd. Doç. Dr. Songül Demir Koca, konuş-
masında teknik disiplinler ağırlıklı Üni-
versitemizde daha fazla sosyal içerikli 
projelerinin yapılması temennisini dile 
getirirken, YTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail 
Yüksek, Üniversitemizin projeye ve çok-
dilliliğe atfettiği önemin ve verdiği deste-
ğin altını çizerken, Proje Yürütücüsü Prof. 
Dr. Thede Kahl projenin temelini oluşturan 
ana soruları açıklığa kavuşturmada ne tür 
çözümler üretildiğine değindi. 

Açılış oturumundan sonra, öğleden önceki 
ikinci oturum için planlanan sunumlara 
geçildi. Prof. Dr. Thede Kahl ve Dr. Bettina 
Bock, “Iphras-What’s That?” başlıklı 
sunumlarında, dillerin karşılıklı konuşma 
sırasında ortaya çıkan farklı ve kendilerine 
özgü iletişimsel nitelikleri üzerinde 
durarak projeyi tanıttı. Eğitim veya 
çalışma amacıyla seyahat eden kişilerin 
dillerarası frazeoloji çalışmalarından 

nasıl yararlanabilecekleri, iş başvurusu ve 
kendini tanıtıcı konuşmalar bağlamında 
kültürlerarası iletişimin nasıl gerçekleştiği 
ve farklı dillerde selamlama ifadelerinin 
tarihsel ve kültürel kökenleri üzerine de 
örneklerle zenginleştirdikleri bilgileri 
sundular. 

Ayrıca Kahl ve Bock, odağında Balkan dil-
lerinin bulunduğu ve ana dilden yola çıka-
rak bir başka dilin daha kolay öğrenildiği 
ilkesinden hareket eden projenin partner-
lerine, görevlerine ve yürütücülerine de-
ğindiler. İki yıl süren projenin partnerleri, 
görevleri ve yürütücüleri kısaca aşağıdaki 
gibi sıralanabilir: 

Almanca ve yetişkin eğitimi partneri: 
Thüringer Volkshochschulverband, 
Almanya, Dr. Beate Benndorf-Helbig; 

Almanca, Romani ve İngilizce ve  metodo-
loji çerçevesi oluşturma partneri: Fried-
rich-Schiller-Universitesi, Hint-Avrupa ve 
Slav Dilleri Araştırmaları Enstitüsü Jena, 
Almanya, Prof. Dr. Thede Kahl, Ioana Nec-
hiti,   Francis Gieseke-Golembowski;

Romence ve öğretim partneri: Lucian 
Blaga Universitesi, Sibiu, Romanya , Doç.
Dr. Doris Sava; 

Bulgarca ve e-öğrenme partneri: „Neophit 
Rilski“ (SWU) Üniversitesi, Blagoevgrad, 
Bulgaristan, Dr. Teodora Kiriakova; 

Yunanca ve pilot uygulama partneri: 
Green Institut Athen, Yunanistan, Dr. 
Elena Botsi;  

Türkçe ve yaygınlaştırma partneri: Yıldız 
Teknik Üniversitesi, Türkiye, Dr. Sadriye 
Güneş.

Oturumun devamında söz alan ikinci ko-
nuşmacı Prof. Dr. Víctor Friedman, “Bal-
kan Phraseologhy” başlıklı konuşmasında 
Balkan dillerinin frazeoloji bakımından di-
ğer Batı dillerinden farklılıklarını inceledi. 
Friedman, çok sayıda örnekle Modern Yu-
nanca, Slav dilleri, Latin dilleri ve Türkçe 
arasındaki dilbilgisi ve sözcük düzeyindeki 
benzerliklere de dikkat çekti. 

Prof. Dr. Spiros Moschonas, “The Discovery 
of Modern Greek as a Second Language” 
başlıklı konuşmasında Modern Yunanca’yı 
ikinci dil olarak değerlendirilmesi ve 
öğretilmesini, dilin tarihsel gelişimine 
paralel olarak ele aldı. Yunanca’nın yabancı 
dil olarak öğretiminde ana dil eğitiminin 
model alındığını, ders kitaplarının büyük 
ölçüde birbirini tekrar ettiğini ve frazeoloji 

çalışmalarına yönelik ihtiyaç bulunduğunu 
da belirten Moschonas, hazırlanmasına 
katkıda bulunduğu “yabancı dil olarak 
modern Yunanca bibliyografyasını” da 
tanıttı. 

Prof. Dr. Nevin Özkan ve Prof. Dr. 
Raniero Speelman, “Multilingualism-
Multiculturalism” başlıklı konuşmalarında 
çeşitli toplumlar ve coğrafyalarda 
yaşamış olan çokdilli topluluklara ve 
bu toplulukların birbirlerinden ödünç 
aldıkları sözcüklere örneklerle değinirken, 
bu niteliğin çokkültürlülük olarak ortaya 
çıktığını vurguladı. Bunun istisnalarını 
da ayrıca ele alan Özkan ve Speelman, 
çokkültürlü ortamlarda çokdilliliği, çokdilli 
ortamlarda da çokkültürlülüğü incelediler. 

Sabah oturumlarının son konuşmacısı 
olan Prof. Dr. Danilo Capasso ise sunu-
munda eski Yugoslavya topraklarında gü-
nümüzde konuşulmakta olan diller ve bu 
dillerin birbirlerinden sözcük ve söz öbeği 
düzeyindeki benzerlik ve farklılıklarını ne-
denleri ile ele aldı. 

Öğleden sonraki oturumlarda projenin 
web sayfası tanıtılırken, öngörülen hedef 
gruplarına ve dillere göre IPHRAS Öğreti-
mi ve Öğrenimi konulu atölye çalışmaları 
düzenlendi. YTÜ öğrencilerinin çoğun-
lukta olduğu atölyelerin katılımcıları IPH-
RAS Projesi’nin kullanım alanları, güçlü ve 
eksik kalan yanlarını değerlendirme fır-
satı buldular. Yılsonunda ücretsiz olarak 
kullanıma sunulacak bu on-line kaynak ve 
projeye ilişkin detaylı bilgi www.iphras.eu 
internet adresinden takip edilebilir. 
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İnsanın olduğu her yerde öğretme ve öğ-
renme faaliyeti vardır, her zaman da ol-
muştur. Ancak bugün bizim “öğretmen” 
olarak adlandırdığımız kişi, “öğretmenlik” 
diye adlandırdığımız meslek alanı, modern 
dönemin, bu döneme ait uzmanlaşmanın 
bir sonucu gibi görünmektedir. Avrupa 
kültüründe, “halk”ın eğitimi, Protestanlık 
hareketi, Aydınlanma, ardından da Fran-
sız ihtilaliyle birlikte baskın bir şekilde 
gündeme gelmiştir. Fransa’da, 1791 ana-
yasasında “zorunlu eğitim” kavramı yer 
almıştır. Bununla bir uzmanlık alanı olarak 
öğretmenlik mesleği de ortaya çıkmıştır. 
Osmanlı’da ise çağdaş anlamda öğret-
men yetiştirme hedefine yönelik olarak 
16 Mart 1848 tarihinde Darülmuallimîn 
açılmıştır. Cumhuriyet döneminde de 
okul öncesi eğitim kurumlarına, ilkokul-
lara, ortaokullara, liselere öğretmen ye-
tiştireme konusu, her zaman Milli Eğitim 
Bakanlığının gündeminde olmuştur. Ba-
kanlık, 1982’ye kadar farklı okullar açarak 
öğretmen ihtiyacını karşılamaya çalışmış, 
1982’den sonra ise bu görevi YÖK’e dev-
retmiştir.  

Türkçede, eğitim geniş anlamda kullanılır. 
Sözgelimi, öncelikle insanlardaki olumlu 
davranış değişikliklerini ifade eder. An-
cak, gündelik dilde, hayvanlardaki kimi 
davranış değişikliklerinin de eğitim ola-
rak adlandırıldığı durumlar olur.  İnsan, 
hayvanı kendisi için eğitir. Hegel’in dediği 
gibi, insan hayvanlara bir isim vermekle, 
dahası onları belirli amaçlar doğrultusun-
da eğitmekle doğa üzerinde bir egemenlik 
oluşturur; bir köpeği, bir fili, bir atı, bir gü-
vercini eğitirken, kendisi için eğitir, bun-
dan bir fayda bekler. İnsanı eğitmekte ise 
öncelikle eğitilene dönük bir amaç gözeti-
lir. Çünkü söz konusu olan bir nesne değil, 
biricikliği olan, hiçbir şekilde yeri başka-
ları tarafından doldurulamayan bir şahsi-
yettir, kişiliktir. Bu durum, insan eğitiminin 
ayrıcalıklı yapısını oluşturur. Bu eğitim bi-
çiminin hedefini de, Kant’ın bir kavramın-
dan yararlanarak söylersek,  “özerk birey” 
ideali oluşturur. Kavrayış gücünü aktif 
hale getiren, kendi hayatının öznesi olan, 
özgürlük ve sorumluluk bilinciyle çevre ve 
toplumla ilişkisini etik çerçevede sürdü-
ren, başkalarını hiçbir koşulda nesneleş-

tirmeyen, onları her bir durumda “kişilik” 
olarak gören birey ideali, bu anlayışın 
temelini oluşturur. Eğitimdeki “davranış 
değişikliği” bu hedefe yönelik gerçekleşir. 
İnsanı bir bilgi küpü ya da bir makinanın 
parçası olarak değil, kendi hayatının özne-
si olan, bu çerçevede başkaları ile olumlu 
ilişkiler geliştirebilen, karar verirken, se-
çimde bulunurken başkalarını da gözete-
bilen, Descartes’ın deyişi ile, başkalarının 
peşinden gözü kapalı sürüklenip gitmek 
yerine kendi aklını kullanabilen, kendine 
özgü bir bakış açısı oluşturabilen, varlığı 
ve hayatı bu bakış açısından görebilen bir 

Umudun Bekçileri: Öğretmenlerimiz
Doç.Dr Vefa Taşdelen
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şahsiyet olarak eğitebilirsek, söz konusu 
davranış değişikliğini de gerçekleştirmiş 
oluruz. Toplum, yasa, insan hakları, de-
mokrasi, özgürlük kavramları, ancak bu 
bireyin yetişmesi ile gerçeklik kazanıp 
somut bir temele oturabilir. 

Bunun sonucunda söylenebilecek şey, 
öğretmenin eğitimdeki önemli rolüdür. 
Bu rol de, anlaşılacağı üzere, en yetkin 
şekilde;

• öğrenciyi hazır bir programla biçimlen-
dirmede değil, onun kendi potansiyelini 
keşfetme ve aktif hale getirmesine kap-
tığı katkıda; 

•  öğrenciye bir görüş empoze etmede 
değil, onun kendi görüşünü ve perspekti-
fini bulmasına yaptığı kılavuzlukta;
•  bir değerler sistemi sunmada değil, öğ-
rencinin kendi değerlerini oluşturabilme-
sine verdiği destekte; 

•  bir yol ve yön kazandırmada değil, yol-
ları ve yönleri tanıtarak öğrencinin kendi 
yolunu ve yönünü bulmasına yaptığı kat-
kıda; 

•  öğrenciye bir kişilik eklemesinde değil, 
onun kendi kişiliğini bulmasına yaptığı 
yardımda;

bütün bu aktif ve kurucu çabalara yaptığı 
katkıda ortaya çıkar. O zaman diyebiliriz 
ki, eğitimdeki asıl sorun, bina, derslik, 
laboratuvar, teknoloji, hatta program 
eksikliği değil, öncelikle öğretmen ye-
tiştirme sorunudur. İyi öğretmenler ye-
tiştirebilen sistemlerin başarısız olma 
ihtimali düşüktür.  Öğretmen eğitimin 
gören gözü, hisseden vicdanı, düşünen 
aklı, fark eden bilincidir. Öğretmenlik, bir 

yetkinliği, bir doluluğu, bir olgunluğu ifa-
de eder. Sadece belirli bir konuda bilgiyi 
değil, bütüncül bakışıyla bir tür bilgeliği 
ifade eder. Mahareti ve ustalığı ifade 
eder. İnce işçiliği, ahlakı ve estetiği ifade 
eder. Sabrı, sevgiyi, umudu ve ideali ifade 
eder. Sosyal yeterliliği, iletişim gücünü 
ve örnek şahsiyeti ifade eder. 

Her dönemde olduğu gibi günümüzde 
de öğretmenlik mesleğinin çeşitli so-
runları vardır. Öğretmenlik mesleğini, 
bir “tükenmişlik alanı” olmaktan çıka-
rabilmek; heyecanı, umudu, sevinci ve 
yaşama duygusu olan bir meslek haline 

getirilebilmek, toplumu yeniden kura-
cak sürece girmek demektir. Bu nedenle, 
öğretmenlerimize çalışma ve araştırma 
şevki kazandıracak motivasyon kaynak-
ları bulunmalı, bunu başarabilmek için de: 
sözgelimi, üniversitelerdeki akademik 
unvanlara benzer bir sınıflamanın oluştu-
rulması; öğretmenliğin, öğretmen olarak 
başlanılıp öğretmen olarak bitirilen bir 
meslek olmaktan çıkarılması; kendi do-
ğasına uygun şekilde sürekli bir çalışma, 
ilerleme ve yenilenme alanı haline geti-
rilmesi gerekir. Bu nedenle bir zamanlar 
uygulamaya konulan “öğretmen”, “uzman 
öğretmen”, “başöğretmen” gibi düzenle-
meler yeniden gündeme getirilebilir; bu 
ve benzeri unvanların verilmesi sadece 
yapılacak bir test sınavına değil, aynı za-
manda akademik aktivite ve başarılara 
tabi tutulabilir. Yüksek lisans, doktora 
yapan, makale yazan, araştırma yapan, 
proje üreten, bilimsel toplantılara katılan 
öğretmenler, belirli bir maddi getirisi de 
olan unvanlarla teşvik edilebilir. Bunun 
yanında, akademik kültürün yaygınlaş-
tırılabilmesi için, üniversite hocalarının, 
okullarda, en azından belirli saatlerde is-
tihdamı sağlanabilir. Tabii burada, önemli 
olan husus, öğretmenlik mesleğine bir 
heyecan, umut, enerji, ideal getirecek, 
öğretmenliği sıradan bir iş ve meslek ola-
rak görmeyecek öğretmenlerin yetiştiril-
mesidir. Toplumsal sorunların çözümüne 
eğtimden, eğitimdeki sorunları çözümü-
ne ise öğretmen yetiştirmeden başla-
mak, iyi bir yerden başlamak olacaktır. 
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Yeni medya diye tabir ettiğimiz sosyal 
medyanın, hayatın her alanındaki etkisi 
yoğun şekilde hissedilirken, yeni medya 
ve geleneksel medya arasındaki rekabet 
ve etkileşim, teknoloji ve pazarlamanın 
sınırlarını zorlar hale geldi. Gazete, dergi 
ve televizyon gibi geleneksel basın-ya-
yın organlarıyla, internet medyasının en 
temel farkı kabaca; geleneksel medya-
nın (yayıncıdan alıcıya) tek yönlü, sosyal 
medyanın ise karşılıklı (interaktif) kulla-
nımı ve etkileşimi olarak ifade edilebilir. 

1980’lere kadar gazeteler ve TRT kana-
lıyla medya iletişimi sağlanan Türkiye’de 
Körfez Savaşı’yla beraber önce TV’lerin 
önemi konusunda algı oluştu, bunu ta-
kiben de medyada liderlik çatışmaları 
başladı. Bu çatışmalarda son dönem-
lerde, önce geleneksel medya ile sosyal 
medya çatışmaları yerini, anlık iletinin 
sınır tanımadığı teknolojik şartların ge-

liştiği bu günümüzde sosyal medyanın 
kendi içerisindeki çatışmalara bıraktığı-
nı görmekteyiz.   

İnternetin 1993’te gelmesine rağ-
men gerçek anlamda yaygın kullanımı 
2007’de başladı. Çünkü 2007’de internet 
kullanımı ADSL ile ucuzlayarak artış gös-
terdi. Bu bakımdan Türkiye’de internet 

haberciliğinin de doğum tarihi 2007’dir. 
Yakın gelecekte gazeteleri geride bıraka-
cağına inanılan internet haberciliği, ga-
zete tirajlarının her yıl düşmesine neden 
olurken, geleneksel medya (gazete, dergi 
ve televizyonlar) yeni medya olarak ad-
landırılan sosyal medyayı da önemli bir 
enstrüman olarak kullanmaya başladı-
lar. 2007’de 4 milyon 850 bin olan top-
lam gazete tirajı, 2008’de 4 milyon 750 
bine, 2009’da 4 milyon 580 bine 2012’de 
4 milyon 420 bine düşmüştür. Medya 
okuryazarlığı artarken gazete tirajları-
nın düşmesi, internet haberciliğinin ge-
liştiğinin en açık ifadesidir. 

İnternet haberciliği derken, sosyal med-
yanın da ihmal edilmemesi gerektiğini 
düşünen bazı medya uzmanları sosyal 
medyayı her şeyin üzerinde tutarlarken, 
bazıları da asla ihmal edilmemesi ge-
rektiğini belirtirken, yine de gereğinden 

İNTERNET MEDYASI İLE GELENEKSEL 
MEDYANIN HALEF-SELEF MÜCADELESİ

Ümit SANLAV
YTÜ Basın Danışmanı
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fazla mesai harcamanın da tamamen 
zaman kaybı olduğu görüşünde. Sosyal 
medyada önceliklerin doğru yapılması 
gerektiği ifade edilirken, “sosyal medyaya 
günde 2-3 saat mesai veren, kendine kö-
tülük eder” görüşü hakim.

Geleneksel Medya
Geleneksel medyada olayların yayın or-
ganları vasıtasıyla insanlara haber olarak 
duyurulduğu ve bu yolla iletişim kurulan 
ortamıdır. Bu yayın organları genel ola-
rak tek yönlü bir iletişim sürdüren yani 
bir nevi propaganda yapan ve gerek ya-
yınlanan içeriğin, gerekse yapılan reklam 
ve duyurularının tam olarak hangi kitleye, 
nasıl ulaştığını ve bu çalışmaların sonuç-
larını ölçümleyemeyip, sonuçlarını analiz 
edemeyen bir yapıdadırlar. Geleneksel 
medyada vatandaş, birey olarak sadece 
tüketicidir. Tüketir ve yorum yapamaz, 
içerik üzerinde değişiklik yapamaz ve ya-
yınlayamaz. Üreticiyle bağlantı kurmak 
bir yana, çoğu durumda karşında muha-
tap dahi bulamaz.

Günümüz şartlarında değişen medya 
alışkanlıkları itibariyle Geleneksel Med-
yaya, kitle iletişim araçları denilmesi de 
yanlıştır. Çünkü artık kitle iletişim aracı 
vazifesini üstlenen bilgisayar teknolojisi, 
bir sosyal medya kanadı olarak karşı-
mızdadır, yani geleneksel medya, sosyal 
medya öncesinde bizim karşımıza çıkmış 
medya organlarıdır.

Yeni Medya (Sosyal Medya)
Sosyal Medya ya da Yeni Medya; gelişen 
bilgisayar, Internet ve mobil teknolojisi ile 
ortaya çıkan, kullanıcıların zamandan ve 
mekandan bağımsız bir şekilde interak-
tif olarak etkileşimde bulundukları sanal 
medya ortamıdır.

Belli başlı yeni medya araçları; mobil ile-
tişim, Internet tabanlı medya ve sosyal 
medyadır.

Yeni medya kavramı Türkiye’de son bir-
kaç yılda kullanılmakla beraber, dünyada 
biraz daha geriye gidiyor. Türkiye’de en 
önemli bölümleri internet gazeteciliği, 
sosyal networkler(facebook, friendfeed, 
twitter) ve özellikle yeni hizmete giren 
mobil 3G teknolojisidir.

Sosyal Medya için “Yeni” kavramının kul-
lanılması; mesajın değil, ortamın payla-
şılmasında getirilen yenilik nedeniyledir. 
Tarih boyunca insanlar ve toplumlara-
rası bir mesajlaşma olmuştur. Kimi za-
man haber güvencini, duman ve en ilkel 
çağlarda mağara duvarları yazılarından, 
günümüzde kullanılan son sürat tekno-
loji ile iletilen bilgiye kadar, temel amaç 
hep mesajın taşınması olmuştur. Günü-
müzde ise bilgi, her türlü veri ile birlikte 
ortamın taşınması şeklinde olmasından 
dolayı “yeni medya” kavramı ortaya çık-
mıştır.

Geleneksel Medyanın 
Özellikleri
Geleneksel Medyanın yayın organları çok 
büyük kitleleri kapsamaktadır.
Tek taraflı medyadır. (Sadece Yayın)
Maliyeti yüksektir.

Sonuç her zaman için daha net olur. (Tek 
taraflı olduğu için doğru ya da yanlış, or-
taya çıkan algıda ihtilaf yoktur)

Yeni medyayı geleneksel
 medyadan farklılaştıran özellikler;
Yeni medyayla birlikte, hızı ve kapsama 
alanı geleneksel medyanın önüne geçen; 
düzeyi ve etkinliği sözlü iletişimdeki ka-
dar olmasa bile, bilginin istenildiği anda 
seçilebildiği, adreslenebildiği, paylaşıla-
bildiği ve geri bildiriminin anında yapıla-
bildiği bir “sanal” etkileşim çerçevesi su-
nan; bilginin kolayca depolanabildiği çok 
büyük miktarlarda bir belleğe sahip yeni 
bir iletişim biçimi ortaya çıkmıştır. Bu 
iletişim biçiminin özellikleri çoklu ortam 
(multimedia), etkileşimlilik (interactivity), 
yayılım, sanallık (virtuality), kitlesizleş-
tirme, asenkron olabilme onu geleneksel 
medyadan ayıran ve onun “yeni” olarak 
tanımlanmasını da sağlayan özelliklerdir.

Yeni Medya Dünyasında mısınız?
Bugün, CD’ye basılmış VCD ya da DVD bir 
film izleyebilmekte müzik dinleyebilmek-
te, Mp3 çalardan müzik dinleyebilmek-
teyiz. İnternete bağlandınız mı? E-posta 
gönderdiniz ya da aldınız mı? Kablo ya 
da sayısal uydu alıcısı yoluyla erişilen 
bir televizyon yayını seyrettiniz mi? Cep 
telefonuyla konuştunuz mu, kısa mesaj 
gönderdiniz ya da aldınız mı? Cep telefo-
nunu kullanarak fotoğraf çektiniz, video 
izlediniz, müzik dinlediniz ya da interne-
te bağlandınız mı? Bu soruların çoğunu 
EVET diye yanıtladıysanız Yeni Medya 
Dünyasına hoş geldiniz; siz de bugün bu 
sayısal dünyanın bireyisiniz.

sosyal  medya
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Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Karade-
niz müziğinin yeni seslerinden İmera’nın 
muhteşem konseri ile coştu.  Müzik ziya-
feti için gelen yüzlerce dinleyici, konserin 
ilerleyen dakikalarında horon teperek 
eğlendi. Konserin sonlarına doğru kendisi 
de Karadenizli olan YTÜ Rektörü Prof. Dr. 
İsmail Yüksek, öğrencilere katılarak ho-
ron tepti. 

YTÜ Müzik Kulübü tarafından Of Hayrat, 
Kültür ve Dayanışma Derneği’nin kat-
kılayırla düzenlenen ‘Karadeniz Gecesi’ 
etkinliği Davutpaşa Kampüsü Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ka-
radeniz Müziği’nin yeni temsilcilerinden 
Grup İmera Konserinin yanı sıra Karade-
niz yöresi halk oyuları gösterisi de sunul-
du. Konsere YTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail 
Yüksek’in yanı sıra çok sayıda akademis-
yen ve öğrenciler katıldı. 

YTÜ,
 KARADENİZ MÜZİĞİ İLE COŞTU

Yaklaşık Bin 500 Öğrencinin Katıldığı YTÜ Müzik Kulübü’nün Düzenlediği Karadeniz Gecesi’nde 
Gurup İmera’nın Muhteşem Performansı ile Davutpaşa Kampüsü Büyük Çoşku Yaşadı.
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Etkinlik Of Hayrat Kültür ve Dayanışma 
Derneği’nin tanıtımı ve Of yöresi insan-
larının Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği 
büyük gayreti içeren kısa bir belgesel su-
numu ile başladı. 

Mini belgeselin ardından kürsüye çıkan 
YTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, bir
lik ve beraberlik vurgusu yaptı. Kendisi-
nin de Karadeniz’in köylerinde yetiştiğini 
aktaran Rektör Yüksek, paylaşmanın ve 
yardımlaşmanın da hem Karadeniz hem 
de Türk insanının önemli bir özelliği oldu-
ğuna işaret etti.

 
  

“ANADOLU TARİH BOYUNCA 
TÜM MAZLUMLARA SAHİP ÇIKTI”

Anadolu topraklarının dünyanın bir çok 
yerinde zulme uğrayan insanlara kucak 
açtığını hatırlatan Yüksek, “Rus işgalin-
den sonra Kırım’lılara, Doğu Türkistan 
ve Batı Tükistan’ın Çinliler tarafından 
işgal edilmesinin ardından binlerce Uy-
gur, Kazak, Türkmen, Özbek, Abhaz ve 
Tacik’in, Kafkasların Ruslar tarafından 
işgal edilmesi üzerine binlerce Adige, 
Abhaz, Kabartay, Çeçen, Oset, İnguş, Ka-
raçay, Malkar, Avar, Azeri, Dargin, Gürcü 
ve Acara’nın, Humeyni devriminin ardın-

dan binlcere İranlı, Saddam’ın Halepçe 
katliamının ardından yüzbinlerce Kürt’ün 
Anadolu’nun bağrında korunduğunu ak-
tardı. Anadolu’nun sadece Türk ya da İs-
lam dünyasına kucak açmadığını anlatan 
Rektör Yüksek, bin 300’lü yılların ikinci 
yarısından itibaren Avrupa’da horlanıp 
itilen pek çok Musevi’nin, Fransız ihtila-
linden sonra binlerce Fransız’ın, Ruslara 
karşı başarısız bir isyan gerçekleştiren 
Polonyalıların, Bolşevik İhtilalinden ka-
çan binlerce Çar yanlısı Rus’ın, Nazi zul-
münden kaçan Yahudi bilim adamlarının 
da Anadolu topraklarına sığındığını be-
lirtti. 

Türkiye’nin tarih boyunca bütün mazlum-
ların sığındığı bir liman olduğunu anlatan 
Yüksek, Türkiye’ye gelecek zararın bütün 
mazlumların kolunun kanadının kırılması 
anlamına geleceğine dikkat çekti. 
Rektör Yüksek’in konuşmasının ardından 
konser performansına geçildi. 
 

“ÖĞRENCİLER  HORON TEPTİ”

Konser YTÜ Beden Eğitimi Bölümü Horon 
Ekibi’nin gösterisi ile başladı. Sahnede 
Karadeniz’in en hareketli halk oyunlarını 
sergileyen ekibin müthiş performansı ile 
salonda adeta yer yerinden oynadı. Halk 
oyunları ekibinin performansından etki-
lenen öğrenciler ise kongre merkezi kol-
tukları arasında horon tepmeye başladı. 
YTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek de, 
öğrencilerin arasına girerek horona katıl-
dı.   

Folklor ekibinin gösterisinin ardından Ka-
radeniz Müziği’nin son dönemde adından 
sıkça söz ettiren temsilcisi Grup İmera 
sahne aldı. İmera, çok sayıda Karadeniz 
şarkısını söylediği muhteşem performan-
sıyla karadeniz müziği sevenlere tam bir 
müzik ziyafeti sundu. 
 
 

# HORON KAMPÜSTE

Öte yandan YTÜ Müzik Kulübü’nün dü-
zenlediği etkinlik sosyal medyada da 
yankı buldu. Facebook ve Twitter üzerin-
den #horonkampüste hashtag’i ile başla-
tılan kampanya kısa sürede yayıldı. Sos-
yal alemde bir araya gelen Karadenizliler 
#horonkampüste başlığı altında yüzlerce 
gönderi yaparken, salonu dolduranlar da 
konserden çektikleri fotografları aynı 
başlık altında yayınladı. 
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Oyuncu Pelin Karahan, Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde (YTÜ) öğrencilerle bir 
araya geldi. Yıldızlı gençlerle samimi ha-
vada sohbet eden Karahan, söyleşinin so-
nunda öğrencilerle selfie çektirmeyi ihmal 
etmedi. 

YTÜ Kalite ve Verimlilik Kulübü ve Sinema 
Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği etkinlik-
te genç ve başarılı oyunca Pelin Karahan, 
öğrencilerle bir araya geldi. 20 Mart Cuma 
günü Şevket Erk Konferans Salonu’nda 
düzenlenen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi 
gösterdi. Sempatik ve enerji dolu tavırla-
rıyla salonu dolduran öğrencileri etkileyen 
Karahan,  

ENERJİSİ VE SAMİMİYETİYLE 
YILDIZLI ÖĞRENCİLERİN GÖNLÜNÜ 

FETHETTİ
Karahan, söyleşinin ilk anından sonuna 
kadar sempatik tavırları ve kendisine so-
rulan sorulara verdiği samimi cevaplarıyla 
katılımcıları oldukça etkiledi. Öğrencilerin 
sorularını cevaplayan Karahan, dizi sek-
törüne nasıl girdiği konusundaki soruya 
şöyle cevap verdi:  “Oyunculuk eğitimi al-
madım. Turizm otelcilik bölümü mezunu 
olarak oyuncu olduğumda herkes çok şa-
şırmıştı. Belki kötü bir örneğim ama çok 
çalıştım. Açığımı kapamak için elimden 
geldiğince çabaladım.”

“SOKAKTA GÖRENLER BENİ HALA 
ASLI DİYE ÇAĞIRIYOR”

Karahan’ın başrolünde oynadığı döne-
minin popüler dizilerinden olan Kavak 
Yelleri(2004-2011) için anlattıkları ise 
ilgi çekiciydi. Pelin Karahan’ın: “Kavak 
Yelleri’nde kaçırılma sahnelerinde belli bir 
yerden sonra artık silahlardan korkmaz 
olmuştum. O dönemden beri beni sokakta 
görenler Aslı diye sesleniyorlar ama 30 

yaşında bir kadınım artık” sözleri salonu 
dolduranları güldürdü.

SENARYO VE KADRO ÇOK İYİ 
OLUNCA BEN DE YER ALMAK

 İSTEDİM”
Söyleşi sırasında sürekli gülümseyerek 
etrafına enerji saçan Pelin Karahan,  ses 
getiren Muhteşem Yüzyıl (2011-2014) pro-
jesinin kadrosuna nasıl katıldığı hakkında 
sorulanları ise içtenlikle  yanıtladı : “Ta-
rihle pek ilgilenmezdim, sevmezdim daha 
doğrusu. Bilgim yoktu yani. Fakat senaryo 
ve kadro çok iyi olunca ben de yer almak 
istedim.”

Keyifli söyleşinin sonunda Karahan ve 
öğrenciler “selfie” (özçekim) yaptılar. Ka-
rahan öğrencilerle yaptığı özçekimi daha 
sonra kişisel sosyal medya hesaplarından 
da yayınladı. Karahan Instagram hesa-
bında yayınladığı fotoğrafa ‘Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde söyleşimizi yaptık… Çok 
da keyifliydi… Katılan arkadaşlara tekrar 
teşekkürler…’ şeklinde yorum yaptı. 

PELİN KARAHAN’DAN 
YILDIZLI ÖĞRENCİLERLE SELFIE 

YTÜ  Kalite ve Verimlilik ve Sinema Kulübü’nün Birlikte Düzenlediği Etkinlikte Oyuncu Pelin Karahan 
Öğrencilerle Bir Araya Geldi. Samimi Bir Havada Geçen Sohbetin Ardından

 Karahan Öğrencilerle Selfie Çektirdi. 
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Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) dünya 
şampiyonu bilardocu Semih Saygıner’i 
konuk etti. Öğrencilerle bir araya gelen 
Saygıner, mahalle kahvesinden başlayıp 
dünya şampiyonluğuna kadar giden bilar-
do başarı öyküsünü Yıldızlı öğrencilerle 
paylaştı. 

Dünya şampiyonu Türk bilardocu Semih 
Saygıner, YTÜ Kalite ve Verimlilik Kulübü 
(KVK) tarafından düzenlenen söyleşide 
Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileriy-
le bir araya geldi. Davutpaşa Kampüsü 
Şevket Erk konferans salonunda 10 Mart 
Salı günü düzenlenen söyleşide Saygıner, 
bilardoya başlaması, dünya şampiyonlu-
ğuna giden çalışması ile ilgili bilgi verdiği 
Yıldızlı öğrencilere, başarısının altında 
yatan çalışma, azim ve kararlılığı aktardı. 
Sahnede gösterdiği enerji saçan beden di-
liyle kendisini dinleyen gençleri etkileyen 
dünya şampiyonu bilardocu, kariyerinin 
başlangıç noktasından bugüne kadar olan 

süreçde başından geçen üzücü ve sevin-
dirici olayları kendisini dinleyen gençlerle 
paylaştı. 

“BİLARDOYU MANİFATURACI 
KEMAL’ DEN ÖĞRENDİM”

Bilardoyla bir arkadaşı sayesinde 16 ya-
şında kahvehanede tanıştığını aktaran 
Saygıner,  “O dönem usta oyuncular vardı 
ve onları seyretmeye giderdik. Hepsi mes-
lek sahibi insanlardı. Kimi tanıştırsalar, 
Manifaturacı Kemal, Eczacı Hasan, Kâğıtçı 
İbo… Bilardocu Ahmet diye biri yok; çün-
kü bilardoculuk bir meslek değidi.” şeklin-
de konuştu. 

Kendisinin ise iş güç sahibi olmayan tek 
kişi olduğunu aktaran Saygınerşunları  
“Bir süre sonra onları yenmeye başlayınca 
çok hırs yaptılar. Her gün üç dört maç yap-
mak istediler. İşe gitmiyorlardı. Sonrasın-
da şampiyonalara katıldım. Hiçbir zaman 

da planlamadım. Hedeflerimi hep bulun-
duğum duruma göre belirledim. 1992’ye 
kadar ‘Dünya şampiyonu olacağım’ deme-
dim ama o yıl kararımı verdim ve 1994’te 
de dünya kupasını kazandım.” 

Dünya şampiyonluğu yolunda sponsorluk 
ve dil sıkıntısı gibi zorluklar çektiğini ifade 
eden Saygıner, şampiyonluğu sonrasında 
kendi çabalarıyla şampiyonluk maçının vi-
deosunu alarak ülkesinde yayınlatmasıyla 
federasyonun kurulmasında ilk adımı attı-
ğını aktardı. 

Sıkıntıların burada sona ermediğini be-
lirten Saygıner, federasyon yönetimiyle 
yaşadığı bir çok sıkıntıyı anlattı. Saygıner, 
yöneticilerin bilardo hakkında bilgi sahibi 
olmadıklarını, sadece farklı ülkeri gezmek 
için yanında gönderildiklerinden yakındı. 

“KORKULARIMIN ÜZERİNE 
GİDİYORUM”

Espirili konuşmasıyla kendisini dinleyen-
leri kahkahaya boğan Saygıner, hayatta 
hep yapmaktan korktuğu şeyleri yapmaya 
çalıştığını ve son zamanlarda da elinden 
geldiğince gitar çalmakla uğraştığını dile 
getirdi. Farklı dilleri konuşmanın çok zevk-
li olduğunu, herkesin denemesi gerektiği-
ni tavsiye etti.
Semih Saygıner “Mutlu olmak kıyafetle, 
bindiğin arabayla olmaz. Kendinize mü-
sade edin, ilkerin de bir yapanı varki o ilk 
oluyor” diyerek sözlerine son verdi. 

Dünya Şampiyonu Türk Bilardocu Semih Saygıner Kalite ve Verimlilik Kulübü’nün Düzenlediği Söyleşide Yıldızlı 
Öğrencilerle Buluştu. Saygıner, Kahve Köşelerinde Başlayan ve Dünya Şampiyonluğuna Uzanan Bilardo Kariyeri 

Hakkında Kendisini Dinleyenlerle Samimi Bir Sohbet Gerçekleştirdi. 

SEMİH SAYGINER 
ŞAMPİYONLUĞUN SIRLARINI 

YILDIZLI ÖĞRENCİLERE ANLATTI 



5.Mevsim

Beşinci mevsimim ben;
Bundandır çıkmam hava durumlarına,
Kimse bilmez bende nabız kaç derece.
Birkaç bulutum,
Üç beş parça güneşim var.
Soğuktan sıcak,
Sıcaktan soğuk,
Ilıktan öte yaşanmışlığımdan ibaretim.

Şemsiyeyle,paltoyla gelme bana
Eldivensiz tut ellerimi.
Gecem gündüzüme eşit olmaz
Terkettiğim saatlere dönmem geri;
Uzaktır bana gündönümleri.
Karla karışık uyurum,
Sağanak yağışlıdır uyanmalarım.
Dünya bile habersiz varlığımdan,

Döner durur kendi etrafında
O bile göremez beni.
Dikkat et 4 mevsimli,
365 günden hariç bir anda
Ciğerlerinin tanımadığı oksijenimi,
Bir nefeste çekersin farkında olmadan,
Belki bronzlaştırıveririm içini;
‘Yağmur’lar anlatır gerisini…

gafulina

Deli Sonbahar!

Yapraklarını döküyor ağaçların dallarından

Soyuyor çırılçıplak gövdelerini

Yalın ve renksiz ve toprakla ahenkli.

Tabiatın rengi değişiyor,

Değiştiriyor kendini,

Eskiye hüzünlü bir göz dağı

Yeniliğe gebe kaldı.

alegre

Sevgili ‘’yıldızlar ‘’ okuyucuları;

‘’BİR ŞİİRDİR YAŞAMAK 
HER GÜN YENİ MISRALAR EKLEDİĞİMİZ ‘’ 

dizelerinden yola çıkarak  ‘’OKURDAN ŞİİR’’ sayfamızı ilgilerinize sunuyoruz.

Hayata dair göndereceğiniz şiirlerle boy verecek, filizlenecek bu sayfa elbette.
Şiir tadında yaşayın, şiirle kalın sevgili dostlar.
                                                                                                                          
                                                                                                                                          Fakruşuara/KIZKULESİ

OKUR’DAN ŞİİR OKUR’DAN ŞİİR 

Yıldız  ailesinin şiir tutkunu fertleri, şiirlerinizi okursiir@yildiz.edu.tr adresine 
bekliyoruz.



YILDIZDIR YILDIZLILAR
 
Sevimlidir YILDIZ ‘ın toprağı taşı, 
Severiz birlikte ,Barbaros ve Beşiktaş’ı 
Karşısında  meslektaş üniversite, Gümüşsuyu ve Maçka’sı, 
Yıldızdır Yıldızlılar. 

Saray yetmedi, şimdi kışlada, 
Yıldız YTÜ yayılıyor,  Davutpaşa’da, 
Bir kolu da var Taksim, Ayazağa’da, 
Yıldızdır Yıldızlılar. 

Mezunların binlercesi, iş hayatında   çalışırlar, 
Gizemlidir  gökyüzündeki , bizdeki  yıldızlar, 
Bayrağımızda   nakşedilmiş  hilallisi  var, 
Yıldızdır Yıldızlılar. 

Görevdedir  ülkede, bir baştan bir başa, 
Karadeniz Hopa’dan , Marmaris Kaş’a 
Hizmet üretirler büyük bir aşkla, 
Yıldızdır Yıldızlılar. 

Katılımcıları Anadolu  doğumludurlar, 
Sonradan İstanbullu  Yıldızlı  oldular, 
YILDIZ tepesinde  okuyup  eğitim aldılar, 
Yıldızdır Yıldızlılar. 

Okul sayesinde  ilim, irfan sahibi oldular, 
Ülkenin dört bucağında şantiye kurdular, 
Aldıkları mühendislik  ve teknikleri, tatbike koydular, 
Yıldızdır Yıldızlılar. 

Yokluktan gelip, varlık oldular, 
İmkansızlıklarla  boğuştular, 
Yılmayıp, yine de başarılı oldular, 
Yıldızdır Yıldızlılar. 

Kurulduğunda , Nafıa Fen Mektebi   idi, adı, 
Hedefinde Üniversite  olmaktı   muradı, 
İçine sindirerek, yüz  yılda  başardı, 
Yıldızdır Yıldızlılar. 

Kendileri   yaparken   aşamalar, 
Ülkeyi de, beraberinde, yüceliğe   taşıdılar, 
En büyük  keyfi ,  böyle   yaşadılar, 
Yıldızdır  Yıldızlılar. 

Makine’da,   Mimari’de  ve  Şehircilik’te, 
Yapı,  İnşaat  ve  Statik’de, 
Harita Kadastro   ve   Elektrik’te ,
Yıldızdır Yıldızlılar. 

Karayolları   ağının   oluşmasında, 
Santral  ve  barajların   yapılmasında, 
Elektrifikasyon  ve  ülkenin   aydınlatılmasında 
Etkin birer Yıldızdır YILDIZLILAR. 

 
Saygılarımla
Fahrettin Selçik 
Elektrik  1961
YTÜ  Vakfı Kurucu  ve Mütevelli Heyet Üyesi,
ELKİMA  Transformatör Fabrika  Kurucu  ve YKB.



BAY MOZART UYANIYOR
Eva Baronsky

Kırmızı Kedi Yayınevi 

Klasik Batı müziğinin dâhi bestecisi Wolfgang Amadeus Mozart, 5 
Aralık 1791’de, Viyana’da sert bir kış günü ölüm döşeğindedir. Ka-
rısı Constanze başucunda gözyaşları dökerek beklerken Mozart 
ıstıraplar içinde bilincini yitirir; ertesi sabah gözlerini açtığında ya-
bancı bir yerde ve bambaşka bir dönemde olduğunu fark eder. Bu 
akıl almaz geçişi anlamlandırmaya çalışan dâhi bestecinin vardığı 
sonuç şudur: Tanrı ondan Requiem isimli yarım kalmış şaheserini 
bitirmesini istemektedir.

Günümüz Viyanası’na 18. yüzyıldan kalma ağdalı dili ve çağdışı 
davranışlarıyla uyum sağlamakta zorlanan Mozart, yeraltındaki 
metronun, atsız araçların, orkestrasız müziğin ve modern yaşamın 
şoku ile heyecanını bir arada yaşar. Bir yandan ürküten, bir yandan 
meraklandıran bu yeni dünyada acemilik çeken ve kimliği bile ol-
mayan Mozart’ın tek pusulası müzik, tek rehberleri Polonyalı sokak 
kemancısı Piotr ve Anju isimli genç kızdır. Bir jazz-barda ve yardım 
konserlerinde piyanistlik yapan Mozart’ın bu yabancı dönemde ge-
çirdiği süre uzadıkça Requiem’i bitirdiği zaman onu neyin beklediği 
sorusu da giderek ürkütücü bir nitelik kazanır. 
Bay Mozart Uyanıyor isimli eseriyle 2010 yılında Friedrich-Hölder-
lin Teşvik Ödülü’ne layık görülen Alman yazar Eva Baronsky, okuyu-
cuya bu eseriyle hayal gücünü kanatlandıran trajikomik bir macera 
sunuyor.

SULARIN ÖTESİNDE ŞİİR KİTABI
RIDVAN CANIM 

Parafiks Yayınevi

Rıdvan Canım eserinde, yazım üslubu, kelimelere kattığı duy-
gu yüklü anlamlar ile şiiri sadece duyulan değil, hissedilebilen 
ve empati yapabilme gücünü gösteriyor. Yazar geçmiş Osmanlı 
edebiyat ve şiirinin ince estetiğini günümüzün şiir anlayışı ile 
birleştirerek kolay anlaşılabilir bir yazım tekniği kullandığı Su-
ların Ötesi adlı şiir kitabında, his dünyasının bütün gerçekliğini 
sadece bir yazım diliyle anlatıyor. 

TÜRKLERİN TARİHİ
İLBER ORTAYLI

Timaş 

“Koca bir kavmin binlerce kilometreyi üç asır içinde geçtiğini dü-
şünün… Bu, dünyayı değiştirmez de ne yapar? İşte Türkler dün-
yayı böyle değiştirdi. Bu sebeple, bizim hayalî bir tarih ve kahra-
manlar üretmeye değil, yalnızca doğruyu öğrenmeye ihtiyacımız 
var…”
İLBER ORTAYLI
Türklerin Tarihi, göçebe bir kavimken Ortadoğu’nun güçlü uygar-
lıklarından birini tesis eden Türklerin günümüzde de çok konu-
şulan menşei tartışmalarıyla başlıyor.
Akabinde Orta Asya’dan Anadolu’ya göç edip bölgeyi Türkleştir-
meleri ve orada inşa ettikleri kültürün esasları…

Büyük bir mirasa, güçlü bir yapılanmaya ve tarihî bir zenginliğe 
sahip bir milletin, Türklerin adının nereden geldiği ve bu coğraf-
yaya ne zamandan beri “Türkiye” dendiği tartışmalarının tüm 
detayları satırları arasında dolaşmak isteyen her yaştan okurun 
zevkle okuyacağı bir başucu kitabı...

VE HAYALET SAHNEDEN ÇEKİLİR
PHİLİP ROTH

Nathan Zuckerman 
Yapı Kredi Yayınları

Philip Roth’un efsanevi alter egosu Nathan Zuckerman 2000’lerin kent 
yaşamını, geçmişin bugünde yansıyan yüzünü ve varoluş mücadele-
mizi ayrıksı bakışıyla sunuyor Ve Hayalet Sahneden Çekilir’de...
On bir yıl önce terk ettiği New York’a birkaç günlük zorunlu bir ziya-
ret için gelen Nathan, yalnız yaşadığı çiftlik evinde kendini bütünüyle 
yazmaya adamıştır. Kentin karmaşası, terör tehdidi, kadınlar, kısacası 
kitaplarından başka hiçbir şey yoktur hayatında.

Fakat çok geçmeden, mahremiyeti üç koldan ihlal edilecektir: Kentten  
bir an evvel uzaklaşmak isteyen genç bir çiftin evine talip olur, ilk ede-
bi kahramanı E.I. Lonoff’un ilham perisi Amy Bellette’le karşılaşır ve 
Lonoff’un biyografisini yazmak isteyen hırslı bir edebiyat tarihçisinin 
hedefi haline gelir. 

Nathan Zuckerman’la son kez buluştuğumuz, Yapı Kredi Yayınları’ndan 
çıkan Ve Hayalet Sahneden Çekilir, her anı dolu dolu bir yolculuğun hü-
zünlü son durağı.
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Hazırlayan: Mekin Gani Pehlivan

Anahtar kelimeyi bulan ve bulmaca@yildiz.edu.tr adresine gönderen ilk okurumuza süpriz hediye takdim edilecektir.
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Babasının (Nüzhet Haşim Sinanoğlu) 
Türkiye Başkonsolosluğunda görev yap-
makta olduğu Bari’de 1934 yılında doğdu. 
1939 yılında İtalya’da II. Dünya Savaşı’nın 
başlamasının ardından ailesiyle Türkiye’ye 
döndü. 

1953 yılında Ankara’da TED’in Yenişehir 
Lisesini birincilikle bitirdi. TED tarafından 
Amerika’ya burslu Kimya Mühendisliği için 
gönderildi.

1956 yılında Amerika Birleşik Devletle-
ri Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’de 
Kimya Mühendisliğini birincilikle bitirdi. 
1957 de Amerika Birleşik Devletlerinde 
MIT’den birincilikle Yüksek Kimya Mühen-
disi oldu. Alfred Sloan ödülünü aldı. 1959 
da Kaliforniya üniversitesi, Berkeley’de; 
Kuramsal Kimya Doktorasını yaptı. 1959-
1960 yıllarında Amerika Birleşik Devlet-

leri Atom Enerjisi Merkezinde araştırma-
lar yaptı. 1961 de hem Harvard, hem de 
Yale’de kendisinin yeni Nicem (Kuantum) 
Kimyası ve fiziği zerine teorileri hakkında 
üst düzey derslerde yeni buluşlarını anlat-
tı. 

1962 yılında Batı’nın 300 yılda en genç pro-
fesörü oldu. Türkiye’de de kuramsal kimya 
bölümünü kurdu. 1964 de Moleküler Biyo-
loji konusunda ikinci kürsüsüne Yale Üni-
versitesinde atandı. 1973’de Almanya’nın 
en yüksek Aleksander von Humboldt Bi-
lim ödülünü ilk kazanan kişi oldu. 

1975 de Japonya’nın Uluslararası Seçkin 
Bilimci ödülünü kazandı; yine 1975 yılın-
da özel kanunla Oktay Sinanoğlu’na ilk ve 
tek ‘Türkiye Cumhuriyeti Profesörü’ un-
vanı verildi. 1976 da Japonya’ya Türkiye 
Cumhuriyeti özel Elçisi olarak gönderildi.   

Amerika Bilim ve Sanat Akademisinin ilk 
ve tek Türk üyesi oldu. 1962 den günümüze 
dek ilk TÜBİTAK Bilim ödülünü, ilk Sedat 
Simavi ödülünü, 1992 de Bilgi ˙ağı, 1995 
de İLESAM üstün Hizmet ödülünü, ayrıca 
Yılın Fikir Adamı, Yılın Bilim Adamı ödülle-
rini aldı. 

1993’te Yale Üniversitesi’ndeki profesör-
lük görevlerinden erken sayılabilecek bir 
yaşta emekliye ayrıldı. Aynı yıl Türkiye’ye 
dönerek Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nde 
profesörlüğe atandı. 2002 yılında bu gö-
revden de emekliye ayrıldı. 

250 kadar uluslararası bilimsel yayını, bi-
lim kuramları, eşitli dillere evrilmiş kitap-
ları vardır. Türkiye’de de Türkçe pek çok 
yayın yapmıştır. Değişik ülkelerde iki kez 
Nobel’e aday gösterilmiştir.

Acı Kaybımız
Prof. Dr. Oktay SİNANOĞLU
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